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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ 

АКМИС– Автоматизиран информационен систем за управување со судски предмети 

ЈКМИС-Прилагоден систем на АКМИС за постапување по претставки во Советот. 

АСЈО – Академија за судии и јавни обвинители 

АП – Акционен план 

ГРЕКО–Групата на земји против корупција на Совет на Европа 

ЕУ - Европска Унија 

ЕК – Европска Комисија 

ФА – Функционална анализа 

ЕСЧП - Европски суд за човекови права 

ЕКЧП – Европска конвенција за човекови права 

ССРСМ- Судски совет на Република Северна Македонија 

СБС- Судски буџетски совет 

СП - Стратешки план  

ЦЕПЕЈ - Европска комисија за ефикасност на правдата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛАГОДАРНОСТ 

Подготовката на Функционалната анализа за Судскиот совет на Република 

Северна Македонија претставува активност која е во насока на поддршка на 

реформите во правосудството за креирање на ефикасен, ефективен и независен 

Судски совет. 

Во таа насока, авторите на овој документ се заблагодаруваат на значајниот 

придонес и активна вклученост и соработка во процесот на подготовка на 

Функционалната анализа на претставниците на Судскиот совет и Судско 

буџетскиот совет како и сите оние кои ја дадоа својата несебична поддршка кон 

успешно спроведување на овој процес.  

Авторите на овој документ ја изразуваат својата посебна благодарност кон 

УСАИДза укажаната доверба и соработка со цел успешно спроведување на оваа 

значајна активност. 

Со почит,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

 

Во насока на исполнување на целите во Стратегијата за реформа на правосудниот 

сектор 2017-2022 како и главните наоди од редовните годишни Извештаи на 

Европската комисија (ЕК) за напредокот на Република Северна Македонија во однос на 

Поглавје 23 – Правосудство и фундаментални права1, Функционалната анализа на 

Судскиот Совет на Република Северна Македонија (ССРСМ)  во суштина е одговор на 

овој предизвик и потреба за зајакнување на функционирањето на правосудните 

институции.  

Функционалната анализа на Судскиот Совет на Република Северна Македонија е прв 

извештај од ваков вид кој не само што овозможува да се утврдат моменталните 

капацитети како и главните предизвиции недостатоци со кои се соочува Судскиот 

совет туку ипретставува релевантен документ врз основа на кој во иднина ќе може да 

се градат и операционализираат ефикасни стратегии за подобрување на 

перформансите на оваа иституцијата. Дологорочно, Функционалната анализа цели 

конзајакнување на довербата на јавноста во оваа институција како и кон промовирање 

на поефикасен пристап до правдата за граѓаните на РСМ,односно зголемена доверба 

во судската власт воопшто. 

Во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022, предвидени се 

главните стратешки насоки, цели и активности, кои се однесуваат на подобрување на 

функционирањето на правосудните органи вклучително и Судскиот совет на РСМ. Овие 

стратешки цели се водени од суштински принципи и вредности, и општо прифатени 

меѓународни стандарди како независност, квалитет, одговорност, ефикасност и 

транспарентност. Оттука, и оваа анализа ја разгледува функционалната поставеност на 

Судскиот совет како и состојбите внатре, низ призмата на овие стратешки цели и 

вредности. 

 

                                                           
1‘сите реформи на институциите во правосудниот сектор треба да се засноваат на робусни анализи на 

потребите и празнините и истите треба да бидат соодветно следени и планирани преку инклузивен 

процес на консултации со сите релевантни чинители од судството и јавното обвинителство’ - Извештај 

на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија 



 



Главни заклучоци во однос на стратешките цели и вредности се следните: 
 

НЕЗАВИСНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ 

 
1. Според начинот на назначување на неговите членови и траењето на нивниот 

мандат Советот е устроен на начин што се претставени делови на сите власти во него, 

со доминантно учество на судската власт, и неможноста на извршната власт да 

влијае врз донесувањето на одлуките на Советот.  

2. Најголема закана за независноста е отсуството на целосна финансиска 

независност, и неисполнувањето на законското барање за минимум одвојување на 

средства од БДП за судската власт,каде припаѓа и Советот која не достигнува ниту 

50% од законскиот минимум. 

3. Средствата за капитални расходи не се доволни, со оглед на значајните доверени 

функции и неопходните инвестирања во модернизација на постојната опрема како и  

дигитализација односно дигитална трансформација. 

 

4. Со одобрените буџети во сите години, се покриваат само неопходните потреби но 

не и нормалното функционирање во полн капацитет имајќи ги во предвид 

функциите кои се доверени. 

 
5. Законското решение со кое само избраните членови од страна на Собранието 

можат да претседаваат со Советот го нарушувапринципот на еднаквост. 

6. Зголемувањето на перформансите по однос на сите индикатори и проактивната 

транспарентност ќе влијае врз подобрувањето на перцепцијата за независноста. 

7. Во суштина, Советот може независно да ги извршува функциите, согласно 

сегашните расположливи капацитети, но сето тоа е предетерминирано од отсуството 

на практична финансиска независност, како  и третманот на неговата стручна служба 

како дел на администрацијата, а не како на судската служба која одговара на 

судската власт.Исто така потребно е да се адресира и прашањето на предвидување 

на  механизам кој ќе обезбеди еднаквост помеѓу членовите во можноста да се 

претседава со Советот. 

ЕФИКАСНОСТ 

8. Во рамките на Судскиот совет не е воспоставен егзактен систем за следење на 

ефикасноста во извршување на некои од функциите, иако согласно расположливите 

ресурси, кои се недоволни, Советот релативно ефикасно ги извршува своите 

функции, особено функцијата на следењето и оценувањето на судовите и судиите. 
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9. Бројот на судии во судовите не е пополнет согласно постојната систематизација на 

судовите. 

10.Функцијата за планирање на потребниот број на судии во судовите се извршува 

редовно на годишно ниво а годишните програми за работа содржат проекции за 

слободните судиски места. Функцијата на планирање зависи и од капацитетите на 

Академијата за судии и јавни обвинители и одолговлекувањето на процесот на 

избор на кандидати за почетна обука, како и законската можност судиите да можат 

да продолжат да ја извршуваат функцијата до 67 години старост. 

11. Стручната служба на Судскиот совет е поделена помеѓу Советот и Судскиот 

буџетски совет, без прецизни разграничувања во нивните секојдневни права и 

обврски, иако надлежностите на ССРСМ и СБС се определени со посебни закони. 

Стручната служба не е кадровски целосно екипирана и тоа во клучните сектори кои 

што се важни за извршувањето на функциите на Советот, а пред се Секторот за 

анализа и статистика кој не е устроен.Недоволната застапеност на припадниците на 

заедниците кои не се мнозинство во РСМ, во стручната служба на Судскиот совет и 

Судскиот буџетски совет се одразува на перцепцијата на граѓаните за самостојност и 

независност на судството. 

 

12. Сегашниот третман на вработените во стручната служба како административни 

службеници, не кореспондира со стратешката поставеност на органот кој е дел на 

судската власт, и аналогно на тоа,  концептуално, Стручната служба на ССРСМ треба 

да бидат со третман како Судската служба. 

 

13. Судскиот Совет на РСМ како највисок орган на судската власт чии надлежности се 

дефинирани со Уставот, има потреба од поголем број на вработени со највисоки 

звања заради ефикасно, стручно и квалитетно извршување на функциите со водење 

сметка за мотивација за кариерен напредок на останатите вработени. 

 
ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

14. Советот е реактивно транспарентен, но недоволно проактивно транспарентен.  

15. Транспарентноста директно се одразува врз перцепцијата на квалитетот, 

ефикасноста и независноста во вршењето на неговите функциите 

16.Стручната служба треба да биде зајакната во делот на односи со јавноста. 

Потребно е да бидат интензивирани обуките на стручната служба, и лицата 

задолжени во рамките на неа за односи со јавноста. 

 

17. Советот комуницира со јавноста претежно преку Претседателот, иако има 

сопствена служба  и лице кое што е задолжено за односи со јавноста. Стручната 
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служба треба да биде зајакната во делот на односи со јавноста, и персонално и со 

обуки.Потребно е  проактивно соопштување и обраќање кон јавноста за реалните 

резултати од работата на ССРСМ, особено за истакнување на постигнатите резултати 

во однос на извршувањето на функциите и тоа по сите индикатори, како и  за 

предизвиците со кои се соочува Советот и причините за тоа. 

 

18. Транспарентноста на Советот во директна линија ја зголемува перцепцијата за 

транспарентноста на судството. 

 

19. Советот нема посебна методологија за проценка на транспарентноста и односите 

со јавноста на судовите која би била прилагодена за секој суд одделно и 

специфициранаиако Советот има донесено Прирачник за комуникација на судовите 

со јавноста во 2016 година. 

 

 
КВАЛИТЕТ 

20. Во рамките на Советот обезбедени се услови за квалитетно одвивање на 

постапките предвидени со Законот од процесен аспект. Во тоа особено помага 

воведениот стандард ИСО 9001,и воведените 123 интерни процедури за 

постапување во рамките на Советот. 

 

21. Отсуството на  модерни статистички алатки и поврзаност со останатите системи во 

кои се обработуваат податоци го лишуваат Советот за подлабоко согледување на 

состојбите во судствотo,  и да се извлечат подлабоки податоци и заклучоци. 

 
22. Недостатокот на стручен кадар во рамките на стручната служба мора да се 

надмине со цел да се задржи нивото на квалитет на процесите што ги пропишува 

законот. 

 

23. Донесувањето на методологија за определување на сложеност на предметите ќе 

ги зајакне и објективизира квалитативните критериуми за оценување. 

 

24. Целокупниот процес кој што сега се одвива во однос на планирањето на бројот 

на судии потребни во судовите, како и самата судска мрежа, треба да се ревидира и 

редефинира. Ваквата сегашна функција не се извршува со помош на модерни 

статистички алатки. 

 



 13

25. Функцијата на номинирање на двајца судии во Уставниот суд сега не се базира 

врз пропишана процедура која што е нормативно пропишана како и критериуми за 

номинација. 

 
ОДГОВОРНОСТ 

26. Иако е дадена општата правна рамка со Законот Советот нема можност да 

донесе посебен правилник за утврдување на одговорностна член на Советот, додека 

законските одредби околу одговорноста во дел се непрецизни. 

 

27. Условите и основите за одговорност на член на Советот мора да бидат предмет 

на посебна анализа за тоа бидејќи сегашните можат да бидат предмет на 

арбитрерни толкувања, од процесна, а  особено од материјално правна природа. 

 
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 

 

28. Со оглед на улогата кој го има Судскиот совет во рамките на судската власт, тој би 

требало да има сопствени простории кои нема да ги дели заеднички со друг орган, 

како во случајот Фондот за Здравствено осигурување. 

 

29. Состојбата со просторот номинално ги задоволува постојните потреби на Советот. 

Со пополнувањето на сите работни места предвидени со Систематизацијата, односно 

со нејзино проширување за да може во полн капацитет да се извршуваат функциите, 

може потенцијално да се појави просторен проблем, но тој може да се надмине со 

ставање во функција на просторот на приземјето кој што е предвиден да биде за 

делот за анализа и статистика, односно ИКТ. 

 

30. Системите кои се користат во рамките на Советот се во добар дел застарени и 

треба да бидат предмет или на надгрaдба или да биде дизајниран нов систем,  

унифициран на ниво на судската власт. 

31. Советот во следниот период би требало да преземе мерки за дигитална 

трансформација, на ниво на целата судска власт, во кој процес би требало да ја има 

водечката улога 

32. По однос на информатичката технологија, во Советот не е воспоставен Центар за 

анализа и статистика. 

 

33. Отсуствува интероперабилност на Системите кои се користат во рамките на 
судството и треба да биде воведена интерконекција помеѓу нив преку надгрaдба 
или да биде дизајниран нов систем базиран на интерконекција на податоците. 
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ВОВЕД 

Функционалната анализа за Судскиот Совет на Република Северна Македонија 

(ССРСМ) е еден од клучните документи подготвени во рамки на проектот “Иницијатива 

за поддршка на Северна Македонија”. Овој проект еподдржан од страна на УСАИД и 

истиот има за цел да ги идентификува главните предизвици на Судскиот совет од 

организациски, управувачки и функционален аспектшто ќе претставува основа за 

дизајнирање на конкретнииницијативиза градење на поефикасна, поефективна и 

поекономичнаинституција како гарант на независноста на судскиот систем во земјата. 

Оваа иницијатива ќе овозможи на Судскиот совет да одговори на предизвикот и ги 

имплементира ургентните реформски приоритети согласно препораките од Европската 

Унија (ЕУ) но и со стратешките цели дефинирани во Стратегијата за реформи на 

правосудниот сектор 2017-2022. Овие целисе водени од суштински принципи и 

вредности, и општо прифатени меѓународни стандарди врз кои треба да се заснова 

модерен и самостоенСудскисовет: независност, ефикасност, квалитет, одговорност и 

транспарентност. 

Истражувачки цели на Функционалната анализа (ФА) се: 

I. Да ги утврди моменталните капацитети како и главните предизвиции недостатоци 

со кои се соочува Судскиот совет а кои директно или индиректно го отежнуваат 

остварувањето на законските надлежности на институцијата, како и да ги 

анализира причините за нивната појава; 

  
II. Да се постават основи за редефинирање на приоритетите, редизајнирање на 

одредени внатрешни процедури и постапкии да се предложат конкретни мерки за 

подобрување на процесот на исполнување на целите и надлежностите на 

институцијата, крајно насочени кон остварување на очекуваните резултати и 

функции за кои е законски основана; 

 
III. Да претставува релевантен документ врз основа на кој ќе се градат и 

операционализираат ефикасни стратегии за подобрување на перформансите и 

воопшто функционирање на иституцијата.  

Функционалната анализа ќе претставува и основа за подготовка на Стратешкиот план 

(СП) за Судскиот совет за период 2020-2022. 
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МЕТОДОЛОГИЈА 

 
При утврдувањето на методологијата за оваа анализа, се тргна од моделот за 

спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор. Оваа 

Методологија на работа е првично прилагодена и користена при изработка на 

функционалните анализи на управните судови, апелационите судови, Врховниот суд 

на Република Северна Македонија како и за Академијата за судии и јавни обвинители. 

Експертскиот тим користејќи го овој модел со цел да се запази конзистентноста во 

методологијата на правосудните институции истиот го прилагоди да одговара на 

функциите и потребите на Судскиот совет како и на неговиот статус и надлежности. 

 

Моделот на функционалната анализа се состои од проценка според три основни 

критериуми: прв критериум - стратешка усогласеност со планираните цели на 

повисоко ниво, втор критериум - градење на организациските капацитети во 

институцијата и трет критериум - ефективно и ефикасно извршување на работните 

задачи за остварување на планираните резултати. Сепак при изработката на 

функционалната анализа, моделот беше усогласен со начинот на функционирање на 

Судскиот совет и општо на македонското судство кој е генерално различен од начинот 

на функционирање на јавната администрација и дополнет со методологијата на ЦЕПЕЈ 

од Советот на Европа, ЕУ ранг-листа на правосудството,  мислењата на Венецијанската 

комисија, Консултативниот совет на европските судии, препораките на ГРЕКО и ПРИБЕ. 

 

Истражувањето и анализата го опфаќаат временскиот период за четирите 

последователни години, од 2016 до 2019 година. Функционална анализа започна со 

анализирање на позитивните законски прописи, паралелно анализирајќи ги годишните 

извештаи за работата на Судскиот совет и сите останати документи и акти за работата 

на советот. Притоа беше подготвен и информационен прашалник чија цел е да ја 

расчлени организациската структура на Судскиот совет и да овозможи длабинска 

анализа на секоја област од работата на советот. Прашалникот ги содржи сите аспекти 

од работењето на Судскиот совет, почнувајќи од архивската документација, 

просторните услови во институцијата, расположливите човечки ресурси, како и 

финансиското работење, квалитетот на работењето итн. Дополнително беа одржани и 

интервјуа со претседателот на Судскиот совет, членовите на Судскиот совет, 

генералниот секретар како и останати вработени во оваа институција со цел да се 

добие целосна слика за начинот на функционирање на Судскиот совет2.  

 

За споредување на податоците од релевантните документи со податоците добиени од 

практичното функционирање на институцијата користен е компаративниот метод. 

Комбинација од компаративен и дескриптивен метод е користен при споредување и 

опис на организациската структура на слични институции во државата или други 

                                                           
2Листата на лица со кои беа одржани интервјуа се наоѓа во анекс на оваа анализа 
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држави со успешни практики. Ефикасноста на институцијата се анализира преку 

следење на статистички податоци за работата на Судскиот совет.  

 

На крајот на истражувањето се примени методот на синтеза. Преку него сите 

поединечни сознанија и заклучоци беа сублимирани и беше донесен општ став за 

независноста, ефикасноста, транспарентноста и квалитетот на работата на Судскиот 

совет. Од тој став беа изработени и препораките за Судскиот совет, а во периодот кој 

следи ќе биде изготвен и посебен стратешки документ, Стратешки план со што ќе се 

трасира патот за понатамошниот развој на Судскиот совет на Република Северна 

Македонија со цел постигнување на европските стандарди и обезбедување на 

независност на судството во Северна Македонија. 

 

ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА СУДСКИОТ СОВЕТ ПРЕКУ ПРЕГЛЕД НА УСТАВНАТА И 

ЗАКОНСКАТА РАМКА 

 

Судскиот совет како дел од правосудството на Република Македонија за првпат е 

воспоставен со Уставот на Република Македонија во 1991 година. Воведувањето на 

овој судски орган во момент на менување на политичко-општествениот систем беше 

од круцијално значење за поделбата на власта од една страна но и кохабитација 

помеѓу трите власти. Но без оглед на тоа дека и по воведувањето на принципот на 

поделба на власта со Уставот од 1991 година, судскиот систем во Република 

Македонија остана во структура и форма утврдена со законите кои беа дел од 

претходниот социјалистички систем во следните 5 години. Сепак и покрај одложеното 

воспоставување на новиот судски систем, Уставот даде јасна основа за новиот судски 

систем кој требаше да ги следи ново воспоставените демократски принципи и 

вредности.  

Според уставната поставеност, Републичкиот судскиот совет на Република Македонија 

претставуваше de lege lata самостоен и независен орган на судството чија основна 

функција беше да ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на судската 

власт но во соработка со другите две гранки на власта.Со цел да се издигне на нивото 

на предвидената стратешка поставеност и да ги извршува функциите за кои овој орган 

се основа, функцијата избран член на Советот е неспојлива со членување во политичка 

партија или со вршење на други јавни функции и професии утврдени со закон. 

 

Закон за Републичкиот судски совет 1992-2006 

 

Согласно Уставот на Република Македонија од 1991 година, Судскиот совет на 

Република Северна Македонија е составен дел од судскиот систем на државата преку 

кој се воспоставува кохабитација помеѓу трите гранки на власта, а посебно помеѓу 

законодавната и судската власт. 
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Имено согласно членот 105 од Уставот на Република Македонија предвидуваше дека 

Републичкиот судски совет “одлучува за дисциплинска одговорност на судиите” и “ја 

оценува стручноста и совесноста на судиите во вршењето на нивната функција пред се 

на Собранието му предлага избор и разрешување на судии и утврдува предлог за 

разрешување од судиска функција во случаите утврдени со Уставот.  

Уставот на РМ во членот 104 и Законот за Републичкиот судски совет3 предвидуваа 

дека  Републичкиот судски совет го сочинуваат седум (7) членови избрани од страна на 

Собранието од редот на истакнати правници. Мандат на членовите на Републичкиот 

судски совет траеше шест години со право на уште еден избор. И во почетоците на 

формирањето на оваа институција, членовите на Републичкиот судски совет ужива 

имунитет за кој одлучувало Собранието, а функцијата член на Републичкиот судски 

совет беше неспојлива со вршење на други јавни функции и професии или со 

членување во политички партии.  

Овој систем предвидуваше највисока гаранција за избор и разрешување на судиите во 

новиот систем кој беше претставен со Уставот од 1991 година, а операционализирана 

со Законот за судовите од 1995 година. Токму во 1996 година, Републичкиот судски 

совет всушност ја исполни својата улога во 1996 година која е круцијална за 

помодерното македонско судство бидејќи согласно својата уставна надлежност до 

Собранието на Република Македонија доставил два предлога за вкупно 541 кандидати 

за избор на судии. По овие предлози Собранието на Република Македонија на  

Осумнаесеттата седница на Собранието на Република Македонија4, одржана на 12 

април 1996 година има избрано16 судии на Врховниот суд на Република Македонија 

од 19 предложени кандидати додека на  Четириесет и деветтата седница на 

Собранието на Република Македонија5, одржана на 27 јуни 1996 година биле избрани 

475 судии од 522 кандидати за судии во основните и апелациските судови. 

 

Законот за Судски совет на Република Македонија 2006-2019 

Рамката на сегашната организациона и уставна конципираност е поставена со 

Амандманите XXVIII6 и XXIX7 на Уставот8 како и со донесувањето на Законот за Судски 

совет на Република Македонија9 кои беше дел од првата голема реформа на 

правосудството која беше спроведена согласно Стратегијата за реформа на 

правосудниот систем 2004-2007 година. Покрај промената на името на органот, со 

овие измени се предвидуваат и нови промени во самата институција.  

                                                           
3
Закон за Републички судски совет, Службен весник на РМ бр.80/92 од 22.12.1992 

4
https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/18sednica12april95.pdf 

5
https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/49sednica1prod27juni96.pdf 

6
 Со овој амандман се заменува членот 104 од Уставот на Република Македонија. 

7
 Соовој амандман се заменува членот 105 од Уставот на Република Македонија и се брише алинејата 15 

на ставот 1 на членот 68 од Уставот на Република Македонија. 
8
 Указот беше потпишан на 7.12.2005 година. 

9
 Закон за Судски совет на РМ Службен весник на РМ бр.60/06 од 15.05.2006 
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Бројот на членови на Судскиот совет се зголемува на петнаесет (15) кои се бираат на 

различен начин. Имено согласно овие измени, членови по функција на Советот се 

претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија и министерот за 

правда. Притоа, осум члена на Советот ги избираат судиите од своите редови, а тројца 

од избраните членови е предвидено да се припадници на заедниците кои не се 

мнозинство во Република Северна Македонија, при што се запазува соодветната и 

правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. Тројца членови на 

Советот избира Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при 

што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на 

заедниците кои не се мнозинство во Северна Македонија. Двајца членови на Советот 

предлага Претседателот на републиката, а изборот го врши Собранието, од кои еден е 

припадник на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија. 

Членовите на Советот што ги избира Собранието, односно што ги предлага 

претседателот на државата се од редот на универзитетските професори по право, 

адвокатите и други истакнати правници. 

 

Донесување на Законот за судскиот совет на РМ во 2006 година, Европската комисија 

во Извештајот за напредок на Македонија има нотирано дека “Се зајакна 

независноста на судството, откако по значително одлагање, Судскиот совет се 

пополни во целост со 15 члена во декември 2007год. и стана по делотворен. 

Судскиот совет работеше во својот полн состав, откако Собранието конечно го 

именуваше последниот член. Судскиот совет донесе прирачник за оценување на 

судиите, што беше составен врз основа на широки консултации во професијата и 

што воведува и квантитативни и квалитативни критериуми за оценување на 

работата на судиите. Меѓутоа, истиот беше донесен откако беа завршени серија 

на унапредувања. Советот ги одржа напорите во борбата против корупцијата во 

правосудството. Судскиот совет продолжи со усилбите за борба против 

корупцијата и за обезбедување непристрасност. Советот разреши седум судии и 

покрена постапки против други дванаесет, а во тек се пет дисциплински 

постапки.10” 

 

Мандатот на избраните членови и понатаму трае 6 години со можност за уште еден 

реизбор и нивната функција и сеуште е неспојлива со членување во политичка партија 

или со вршење на други јавни функции и професии утврдени со закон. Дополнително, 

со овие измени се воведе и уште една дополнителна функција на членовите на 

Судскиот совет, а тоа е предлагање на двајца судии на Уставниот суд на Република 

Северна Македонија од редот на судиите. 

Со Закон за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република 

Македонија11 од 2010 се дефинираат надлежноста на Судскиот совет како и 

                                                           
10

 Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2008 година 
11

Службен весник на РМ, бр. 150 од 18.11.2010 година 
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дисциплинска постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на судија и 

методологијата за оценување на судии. Оваа измена беше негативно нотирана од 

страна на Европската Комисија во Извештајот за напредок на Република Македонија за 

2011 година “Беа воведени нови одредби за следење и оценување на работата на 

судиите со измените на Законот за Судскиот совет. Тие сакаат да го подобрат 

функционирањето на судскиот систем со внесување на процедурална дисциплина на 

ниво на поединечни судии; сепак тие не се однесуваат на квалитетот на пресудите и не 

се поврзани со потребите за обука. Напротив, истакнувањето на целите и роковите, 

како и поврзаноста со постапката за разрешување може да имаат негативен ефект врз 

независноста” 

 

Од праксата при разрешувањето и влијанието на определени членови во иницирањето 

на постапките за разрешување на судиите и големиот број на судии, беше донесен 

Закон за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република 

Македонија12 со кој беше ограничена улогата на Министерот за правда како член на 

Судскиот совет по функција. Оваа измена е иницирана по мислење на Венецијанската 

комисија и нотирањето на Европската Комисија во Извештајот за напредок на 

Република Македонија за 2010 година “Сепак улогата на министерот за правда во 

рамките на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители покренува сериозна 

загриженост за мешањето на извршната власт и политичката контрола во работата на 

судството. Контроверзните разрешувања и непотребното мешање на министерот за 

правда укажуваат на тоа дека сегашниот систем не е во согласност со европските 

стандарди.13”  

Во членот 1 се предвидува дека “Министерот за правда како член на Советот 

учествува во работата на Советот без право на глас.14” Оваа легислативна 

интервенција беше и позитивно оценета од страна на Европската Комисија во 

Извештајот за напредок на Република Македонија за 2011 година “Членството по 

службена должност на министерот за правда во Судскиот совет беше изменето и 

тој сега учествува во работата на Судскиот совет без право на глас согласно 

препораките на Венецијанската комисија15” 

 

Закон за Судскиот совет на Република Северна Македонија од 2019 година 

По усвојувањето на Стратегијата за реформа на правосудството 2017-2022 година, во 

која се предвидува донесување на нов закон за Судскиот совет, истиот беше донесен 

во мај 2019 година.16  Со овој закон се воведени дополнителни измени во работата и 

функциите на оваа институција. Имено една од главните новини на овој закон е 

                                                           
12

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.100 од 25.07.2011 година 
13Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2011година 
14

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.100 од 25.07.2011 година 
15Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2011година 
16

 Закон за Судскиот Совет на Република Северна Македонија, Службен весник 102 од 22.05.2019 година 
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воспоставувањето на нов модел на оценка на судиите преку воведување на 

квалитативни критериуми за оценување на нивната работа. Притоа законот за прв пат 

предвидува улога за судиите од повисоките судови кои ќе го оценуваат квалитетот на 

постапување по поединечни предмети. Деталите околу постапката на оценување на 

Советот, законот предвидува дека ќе бидат дополнително уредени со Методологија за 

оценување како подзаконски акт, врз основа на мислење од Врховниот суд на РСМ 

како највисок суд и надлежен за функционирање на судовите во земјата.   

Надлежности на Судскиот совет на Република Северна Македонија 

 

Судскиот совет на Република Северна Македонија, согласно својата уставна 

поставеност има специфични задачи и надлежности кои ги остварува преку своето 

функционирање. Главната улога, надлежност и обврска на Судскиот совет е да 

обезбедува и гарантира независност на судската власт во Република Северна 

Македонија. Притоа, останатите надлежности на Судскиот совет се опфатени во 

Законот за Судскиот совет, и тие предвидуваат дека Советот е надлежен: 

 да ги избира и разрешува судиите и претседателите на судовите; 

 да утврдува престанок на судиската функција; 

 да избира и разрешува судии поротници; 

 да ја следи и оценува работата на судиите; 

 да одлучува за дисциплинска одговорност на судиите; 

 да утврдува нестручно и несовесно вршење на судиската функција; 

 да утврдува престанок на судиска функција поради трајна неспособност за 

работа на судија; 

 да одлучува за одземање на имунитет на судија; 

 да одлучува по барање за одобрување на притвор на судија; 

 да предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот 

на судиите; 

 да го разгледува годишниот извештај на Врховниот суд на Република 

Македонија за утврдените начелни ставови и начелни правни мислења по 

прашања од значење на обезбедување на единство во примена на законите; 

 да одлучува за времено отстранување на судија од вршење на судиска 

функција; 

 да го утврдува бројот на потребните судиски места по судови; 

 да ги разгледува и оценува тримесечните и годишните извештаи за работа на 

судовите и истите јавно да ги објави на својата веб страница; 

 да постапува по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата 

на судиите, претседателите на судовите и судовите; 

 да се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството; 

 да поднесува годишен извештај за работата; 
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 да утврдува ориентационен број на предмети што треба да ги реши судијата 

месечно и да врши и други работи утврдени со закон. 

Со Законот од 2019 година се воведува една новина по констатација на Венецијанската 

комисија во делот на избор за Претседател на Судскиот совет. Имено, во членот 8 став 

3 е предвидено дека “(3) Претседателот на Советот и неговиот заменик се избираат од 

редот на членовите на Советот со право на глас, кои се избрани од страна на 

Собранието на Република Северна Македонија.” Оваа одредба според дел од 

интервјуираните членови на сегашниот состав на Судскиот совет е  ограничувачка во 

поглед на самостојноста во одлучувањето за претседавање со Советот..    

Закон за Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување 

одговорност за судија 

 

Во февруари 2015 година беше донесен Законот за Советот за утврдување на факти и 

покренување на постапка за утврдување одговорност за судија17, со кој се воспостави 

Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување 

одговорност за судија.  

Сепак, воспоставувањето на овој орган наиде на доста критики од меѓународната 

јавност, особено од Венецијанската Комисија која препорача укинување на ова тело и 

враќање на неговите надлежности во рамки на Судскиот совет. Препораките беа 

земени предвид од страна на Министерството за правда кое го предложи укинувањето 

на Советот за утврдување на факти со донесување на Закон за престанување на 

важењето на законот за советот за утврдување на факти и покренување на постапка за 

утврдување одговорност за судија18, и со тоа Советот формално беше укинат во 

јануари 2018 година. 

 

Судски буџетски совет 

 

Како дел на континуираните реформи во правосудството, а со цел се овозможи 

фискална независност на судството, со Законот за судски буџет од 2003 година беше 

воспоставен Судско буџетскиот совет. Ова тело има примарна задача и цел да ги врши 

сите работи поврзани со судскиот буџет во Северна Македонија. Покрај работите 

определени со Законот за судски буџет, Судско буџетскиот совет ги извршува своите 

функции и согласно Деловникот на Судско буџетскиот совет.  

Судскиот буџетски совет го сочинуваат претседателот кој е воедно и претседател на 

Судскиот совет на Република Северна Македонија и десет члена. 

Членови на Судскиот буџетски совет се министерот за правда, претседателот на 

Врховниот суд на Република Северна Македонија, претседателот на Управниот суд на 
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 Службен весник на РМ бр. 20/15 
18

 Службен весник на РМ бр. 11/18 
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Република Северна Македонија, претседателите на четирите апелациони судови во 

државата, двајца претседатели на основните судови по редослед утврден во Законот 

за судовите, од кои еден претседател од судовите со проширена надлежност, по 

системот на ротација, со мандат од две години и директорот на Академијата за обука 

на судии и јавни обвинители. 

Дополнително, во работата на Судскиот буџетски совет учествуваат и претставници од 

Министерството за финансии, но без право на одлучување. 

Согласно Законот за судскиот буџет, Судскиот буџетски совет ги има следниве 

надлежности: 

- ги утврдува критериумите и методологијата за изготвување на судскиот буџет; 

- врши распределба на средствата од судскиот буџет на единките корисници и 

презема мерки за навремено извршување на судскиот буџет; 

- одобрува средства за нови вработувања во единките корисници во рамките на 

утврдениот судски буџет за маса на исплата на плати; 

- го назначува внатрешниот ревизор; 

- го донесува Деловникот за работа на Судскиот буџетски совет и другите 

внатрешни акти и формира помошни тела; 

- го изготвува годишниот извештај за извршувањето на судскиот буџет; 

- врши пренамена на намената на средствата определени во делот "Судска 

власт" и може да го овласти претседателот на Судскиот буџетски совет да врши 

пренамена на средствата определени во делот „Судска власт“ до определен 

износ; 

- централизирано спроведување на постапки за јавни набавки за единките 

корисници19. 

Судскиот буџетски совет, иако de lege lata не е ниту дел од Судскиот совет, ниту пак 

претставува посебно правно лице, ниту посебен државен орган. Со оглед на функциите 

кои што му се доверени на ова тело треба, а поради испреплетените организациони, 

просторни, кадровски и останати аспекти со Судскиот совет и со Стручната служба на 

Судскиот совет, Судскиот буџетски совет во некои аспекти ќе биде земан во предвид 

на оваа анализа. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Член 9 од Закон за судски буџет, Службен весник на РМ бр.145/10 
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МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА РАМКА 
 

I. ЦЕПЕЈ - Европска комисија за ефикасност на правдата 

 

Европската комисија за ефикасност на правдата (ЦЕПЕЈ) е формирана од Комитетот на 

министри на Советот на Европа во септември 2002 година. Идејата за формирање на 

ова тело е пред се заради промоција на  владеењето на правото и основните човекови 

права инкорпорирани во Европската конвенција за човекови права, особено во член 5 

(Право на слобода и безбедност), член 6 (Право на фер судење), член 13 (Право на 

ефективен лек), член 14 (Забрана на дискриминација).20 

ЦЕПЕЈ денес е уникатно тело за сите европски држави, составено од квалификувани 

експерти од 47 земји членки на Советот на Европа преку кое се оценува ефикасноста 

на судските системи и се предлагаат практични алатки и мерки за поефикасни услуги 

за граѓаните. За извршување на овие различни задачи, ЦЕПЕЈ подготвува, собира и 

анализира податоци, дефинира инструменти, усвојува документи (извештаи, совети, 

упатства, акциони планови и сл.). 

 

Основните задачи на ЦЕПЕЈ се: 

 да се анализираат резултатите од судските системи 

 да ги идентификуваат тешкотиите што ги исполнуваат 

 да се дефинираат конкретни начини за подобрувањеод една страна, евалуација 

на нивните резултати и од друга странафункционирањето на овие системи 

 да им дадат помош на земјите членки, на нивно барање 

 да се предложат на надлежните институции на Советот на Европа полиња каде 

што би било пожелно да се изработи нов правен инструмент.  

Република Северна Македонија е дел од извештаите на ЦЕПЕЈ кои се користат за 

проценка на развојот на судските реформи и судскиот систем. Единствениот проблем 

кој се јавува при елаборација на извештаите е што тие се однесуваат за податоци од 

пред две години и со самото тоа споредбата на извештајот со тековните состојби е 

отежнато.  

Проценката за 2016-2018 година ги сугерира следниве трендови на развој во однос на 

разбирање и подобрување на ефикасноста на судството: 

 

1. Голем број на држави и субјекти продолжија со спроведување на  реформи во 

правосудниот сектор, насочени кон подобрување на судската ефикасност. Резултатите 

од нив не се секогаш видливи во статистиката за проценка за 2018 година (податоци за 

                                                           
20https://www.coe.int/en/web/cepej/about-cepej 
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2016 година), но се очекува да бидат прикажани во следните циклуси на проценка и 

треба да бидат внимателно следени во иднина. 

2. Се поголем број држави и субјекти ја прилагодиле методологијата за собирање и 

известување за статистика да биде во согласност со методологијата на ЦЕПЕЈ. Иако ова 

може да создаде недоследности помеѓу податоците пријавени во различни циклуси и 

да ја намали веродостојноста на анализата за трендовите на еволуцијата, тоа 

овозможува попрецизно споредување во истиот циклус и подобрена статистика во 

идните проценки. 

3. За подобрување на навременоста и ефикасноста, процедурите преку Интернет за 

обработка на одредени категории на побарувања се повеќе се развиваат и се 

применуваат во различни европски држави. Ова е тренд што треба внимателно да се 

следи во наредните години. 

4. Достапноста на одделните податоци е клучна за подобро разбирање на ефикасноста 

на судовите и причините за разликите со тек на време. Веќе се во тек важни измени во 

националните статистички методологии, насочени кон приближување на домашните 

системи со методологијата на ЦЕПЕЈ.21 

II. ВЕНЕЦИЈАНСКА КОМИСИЈА  

Венецијанската Комисија е уникатно меѓународно тело кое го олеснува дијалогот меѓу 

земјите на различни континенти. Создадена во 1990 година како Делумен договор, 

Комисијата беше трансформирана и проширена во 2002 година. Од овој датум, 

неколку неевропски земји станаа полноправни членки на Комисијата. 

Реформите во правосудството во Република Северна Македонија беа следени од 

страна на Венецијанската Комисија и токму препораките дадени во однос на Нацрт 

Законот за Судскиот Совет на Република Северна Македонија беа од клучно значење.22 

Мислењето за 2015 година препорача претседателот на Судскиот совет да биде избран 

од редот на членови на Советот избрани од Собранието со двотретинско мнозинство 

од сите членови. Овие препораки се уште важат и се од особено значење во контекстот 

на избор и формирање на Судскиот совет на Северна Македонија кој сеуште е со 

мнозинство судии избрани од постојните членови.  

Венецијанската комисија има препорачано во Мислењето за 2017 година, дека 

релативната тежина на бодувањето од Академијата и резултатите од тестовите 

спроведени од Судскиот совет (или кое било друго испитување на кандидатите) треба 

да бидат наведени во Законот. Венецијанската комисија исто така забележува дека 

кога Судскиот совет гласа за или против кандидат, тоа е дискреционо решение. 

                                                           
21

 https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c 
22

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)008-e 
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Меѓутоа, ако рангирањето од Академијата е обврзувачки согласно законот, не е јасно 

која е важноста на гласањето или било какви тестови што може да се спроведат.  

 

Една од главните забелешки на Венецијанската Комисија беше во начинот на 

спроведувањето на дисциплинската постапка која беше опишана во мислењето од 

октомври 2018 според која дисциплинскиот систем сè уште нема механизам за 

филтрирање, и со мислењето во октомври 2018 година ги покани властите да 

размислуваат за механизам за филтрирање, со цел да се избегнат случаите судиите да 

се соочат со многу дисциплински постапки поведени од разочарани странки во 

парници. Тесно поврзано со дисциплинската постапка е и нестручно и несовесно 

вршење на судиската функција, меѓутоа законот мора да нагласи дека разрешувањето 

на судија за професионална грешка е можно само ако се исполнат два предуслови: 

вината на засегнатиот судија (водејќи сметка за намерата на дејствието или 

очигледноста на небрежноста) и тежината на грешката и нејзините последици. 

Венецијанската комисија укажува дека треба да постои можност за жалба до 

независен суд против решенија на дисциплински тела.  

Критериумите и процедурите за проценка на работата на судијата се оценети во 

мислењето во октомври 2018 година. Препораките се во насока за да се усогласи 

системот со меѓународните стандарди: особено се препорача да не се заснова 

системот за евалуација претежно на нивоата на продуктивноста, пропуштените рокови 

и особено на стапките на решавање. Според препораките од октомври 2018 година 

законот може да ги содржи само најосновните параметри и да му ја довери на 

Судскиот совет задача да развие систем на индикатори што треба редовно да се 

објавуваат и ревидираат. Венецијанската комисија забележува дека се земени 

предвид неколку препораки на своето мислење од октомври 2018 година и системот 

за евалуација е генерално подобрен при што нацрт-законот дава поголема тежина на 

проценката на квалитетот на спроведувањето на постапката што вклучува квалитет на 

донесените решенија во однос на другите  квантитативни критериуми. Комисијата има 

наведено дека прагот „многу добар“ е поставен премногу висок односно може од 

практични причини заради кои судијата не може да постигне највисока оценка во 

текот на две последователни оценувања, а сепак да биде добар кандидат за 

промоција. Оваа препорака беше следена и Законот за судови беше изменет и условот 

за „највисока позитивна оценка“ за две редовни последователни проценки беше 

заменет со „позитивна оценка. Сепак, методот на избор е сè уште комплициран имајќи 

ги предвид дополнителните критериуми. 

 

III. GREKO- Групата на земји против корупција на Совет на Европа 

 
Групата на земји против корупција на Советот на Европа (ГРЕКО) упати 19 препораки 

до Република Северна Македонија во својот извештај за проценка. Во извештајот за 

усогласеност, ГРЕКО заклучи дека земјата спроведува задоволително или се 
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однесуваше на задоволителен начин кон три од 19-те препораки. Усогласеноста со 

препораките во очекување кои се однесуваат на судството е разработена подолу.  

 

Превенција на корупција во однос на судиите 

Во препораката V беше наведено дека за зајакнување на независноста на судството од 

непотребно политичко влијание потребно е да се укине членството по службена 

должност на министерот за правда во Судскиот совет. Според ГРЕКО оваа препорака 

делумно се спроведува. Уставните измени беа подготвени и беа во Собранието, за да 

се модифицира составот на Судскиот совет на начин што повеќе не би го вклучувал 

министерот за правда. Властите посочија дека иако во моментот нема повеќе планови 

за ревидирање на Уставот, во пракса оваа препорака е целосно имплементирана 

бидејќи министрите за правда на последните две влади не учествувале во работата на 

Судскиот совет. Дополнително образложение беше тоа што со измените на 

законодавството му беше одземено неговото право на глас. Според ставовите на 

ГРЕКО, ова не ја менува фундаментално состојбата иако Министерот го изгубил 

правото на глас тоа не значи дека е намален ризикот од политичко влијание дури и 

кога има лично присуство на Министерот на средби или состаноци. ГРЕКО заклучи 

дека препораката v не е имплементирана. 

Во делот на зајакнување на независноста, непристрасноста и интегритетот на судиите-

поротници препораката VII се однесуваше на воведување на конкретни упатства и 

обука за прашања од етика, очекувано однесување, спречување на корупција и 

конфликт на интереси. Дел од оваа препорака се сметаше за исполнет и беа направени 

напори во периодот 2014-2016 година да се вклучат и судиите-поротници во обуките и 

настаните за подигнување на свеста за етика, судир на интереси, мерки против 

корупција и слично, организирани за судиите и јавните обвинители. Во 2014 и 2015 

година беа организирани пет семинари специјално за судии-поротници на овие теми. 

Законот за судови се измени и дополнуваше за да се обезбедат услови за станување 

судија поротник (вклучително и полагање тестови за интегритет) и беше планирано да 

се измени и дополнува Кодексот за судска етика, така што истиот ќе важи и за нив. 

Во однос на решенијата на Судскиот совет за унапредување на судиите истите да 

бидат придружени со образложение за причини и да биде овозможено право на 

жалба. Извештајот на ГРЕКО забележува дека од страна на Судскиот совет се 

направени напори за остварување на оваа препорака и дополнително со воведени 

можности за жалба и измените донесени во декември 2017 година на Законот за 

Судскиот совет. Препорака сега е целосно имплементирана. 

Препораката IX ја опфаќа судска независност, системот на оценување на 

перформансите на судиите. Според ГРЕКО истиот треба да се ревидира и да воведе 

поквалитетни критериуми. 

ГРЕКО потсетува дека оваа препорака не била имплементирана. Меѓутоа властите 

посочија дека измените на Законот за Судски совет целосно го ревидира системот за 

оценување на судиите, со што ќе се стави посебен акцент на квалитативните 
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критериуми. Покрај квалитативните,  квантитативни критериуми кои ќе бидат земени 

во предвид се: бројот на поништени решенија заради сериозни процедурални 

прекршувања во однос на вкупниот број решени случаи, квалитет во водење на судска 

постапка (усогласеност со законските рокови за преземање на процедурални дејствија 

и подготовка и објавување на судските решенија, времетраењето на судските постапки 

и нивото на усогласеност со принципот на судење во разумен рок), бројот на изменети 

одлуки во однос на вкупниот број решени предмети, нивото на специјализација во 

професијата, бројот на поплаки и претставки на странките за работата на судијата и 

бројот на основани барања за изземање по барање на странката, итн. 

Во однос на квалитативните критериуми, со амандманите наброени се: завршување на 

работната програма, доследност во примената на Деловникот за работа на Судот, 

функционирање на автоматскиот систем за управување со случаи, квалитетот на 

решенијата донесени во судската администрација, односи со јавноста и 

транспарентност во работата. Со законските измени ГРЕКО заклучува дека препораката 

IX е имплементирана задоволително. 

Препораката на ГРЕКО во однос на дисциплински прекршоци што се применуваат кај 

судиите  укажа дека тие треба да бидат јасно дефинирани и да се прошири опсегот на 

санкции за да се обезбеди подобра пропорционалност и разрешувањето на судијата 

да биде можно само за најсериозните случаи на недолично однесување. Властите сега 

се повикуваат на неодамнешното усвојување - во мај 2018 година како и на законот за 

изменување и дополнување на Законот за судовите (Службен весник бр. 83 од 8 мај 

2018 година), различен од претходниот нацрт, одобрен од Владата во јуни 2016 

година. Изменетиот Закон за судови предвидува серија сериозни и помалку сериозни 

прекршувања што треба да се утврдат во дисциплинска постапка. Опсегот на 

дисциплински мерки беше проширен со додавање на задолжителна посетеност на 

стручна обука. Имајќи ги во предвид горенаведените законски измени ГРЕКО го 

забележува напредокот меѓутоа сеуште препораката не е целосно имплементирана.  

 

Следната препорака се однесува на преиспитување на дисциплинската постапка што 

се применува на судиите во делот на прекршувањата кои се предмет на една 

единствена дисциплинска постапка и второто со почитување на принципот на судска 

независност, надлежноста за поведување постапка и истраги. ГРЕКО потсетува дека 

оваа препорака делумно се спроведува. Не се преземени никакви активности во однос 

на првиот дел од препораката и во однос на вториот дел. Реформата од февруари 2015 

година ја отстрани проблематичната состојба утврдена во извештајот за евалуација во 

врска со концентрацијата на сите дисциплински одговорности во Судскиот Совет и 

потенцијално во рацете на истите лица и воедно се основа „Советот за утврдување 

факти и иницирање на постапки за одговорност на судиите како ново независно тело. 

Властите укажуваат дека првиот дел од препораката е имплементиран преку измените 

во законот за Судски совет, донесени во мај 2018 година (Службен весник бр. 83/2018). 

Со членот 54 од изменетиот закон е предвидена единствена дисциплинска постапка. 
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Што се однесува до вториот дел, новото специјално тело споменато погоре - Советот 

за утврдување на факти и за поведување постапка за утврдување на одговорност на 

судијата, што беше создаден во февруари 2015 година, конечно беше укинато 

(Венецијанската комисија препорача негово сузбивање особено со оглед на тековната 

централна улога на Судскиот совет. ГРЕКО го поздрави сузбивањето на двојната 

дисциплинска постапка во мај 2018 година, во согласност со првиот дел од 

препораката. Исто така во однос на вториот дел, задоволство е да се види дека и 

покрај поништувањето на реформата за 2015 година, беше пронајден начин во 

декември 2017 година да се избегне сите дисциплински процедурални чекори да 

бидат во рацете на истите членови на Судскиот совет.23 

 

IV. ЕУ РАНГ ЛИСТА НА ПРАВОСУДСТВО 2019 

 

ЕУ Ранг-листа на правосудството започнува со работа во 2013 година како алатка која 

се занимава со владеењето на правото и следење на правосудните реформи што ги 

преземаат земјите членки на Европската унија. Годишните извештаи кои се изготвуваат 

на ниво на Европската унија, но и за секоја земја членка овозможуваат подлабока 

анализа заснована врз националниот правен и институционален контекст. Република 

Северна Македонија иако во моментов сеуште не е членка на Европската унија, 

извештаите на EU Justice Scoreboard  се еден од инструментите кои ги даваат насоките 

по кои треба да се движат правосудните реформи. 

Без разлика на правната традиција и правните системи во секоја држава, 

независноста, квалитетот и ефикасноста се оние параметри кои треба да се 

разгледуваат заедно бидејќи сите три елементи се неопходни за ефективноста на 

правосудниот систем и честопати се меѓусебно поврзани. Токму подобрувањето на 

ефективноста на националните системи на правда е добро воспоставен приоритет на 

ЕУ. 

 EU Justice Scoreboard се фокусира на трите главни елементи на ефективен правосуден 

систем: 

 Ефикасност: индикатори за должината на постапките, стапката на решавање на 

предмети и заостанати предмети.  

 Квалитет: индикатори за пристапност, како што се правна помош и судски 

трошоци, обука, следење на судските активности, буџет, човечки ресурси и 

стандарди за квалитетот на пресудите. 

 Независност: индикатори за перцепциите за судска независност кај пошироката 

јавност и компаниите, заштитни мерки поврзани со судиите и заштитни мерки 

поврзани со функционирањето на националните служби за гонење.24 

EU Justice Scoreboard не промовира некој посебен вид правосуден систем и ги третира 

сите земји-членки на еднаква основа. 

                                                           
23

https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/16808cc85f 
24

 (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2232) 
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Годишните извештаи на EU Justice Scoreboard по својата структура се состојат од 

неколу генерални елементи: 

 Мапирање на реформите во правосудството 

 Следење на реформите во правосудството 

 Поддршка на реформите во правосудството 

 Гарантирање на судска независност 25 

 

V. ЕВРОПСКА МРЕЖА НА СОВЕТИ ЗА ПРАВОСУДСТВО (ЕМСП)  

 

Европската мрежа на совети за правосудството преку својата мисија ги обединува 

националните институции во земјите членки на Европската унија кои се независни од 

извршната и законодавната власт и кои се одговорни во поддршката на Судиите во 

независна испорака на правдата. Мрежата и нејзините членки имаат за цел да ги 

подобрат правосудните системи ширум Европа во корист на граѓаните. Судството кое 

се спротивставува на промените и се смета дека не е во чекор со истите, на крајот ќе ја 

изгуби довербата на луѓето и ќе стане ранливо на надворешни напади особено од 

другите државни сили и медиумите. 

Една од цели кон кои се стреми да ги оствари ЕМСП е да се поддржи, зачува и обнови 

владеењето на правото. Пристапот до фер, независни и непристрасни судови како 

клучни институции на независно судство е основно право кое, исто така е утврдено со 

правото на ЕУ и е фундаментално за функционирањето на слободата, безбедноста и 

правдата.  

Во последните неколку години, европските институции разговараа за начините за 

подобра заштита и унапредување на владеењето на правото. Важно е да се вклучат 

судиите на Европската унија во овој процес. EМСП и другите судски мрежи се најдобро 

подготвени да помогнат во разбирањето на ситуацијата на теренот и да обезбедат 

судска перспектива за релевантните случувања. 

Советите во судството се оние кои треба да го иницираат и водат процес на позитивни 

промени со цел промовирање на независно, одговорно и високо квалитетно судство, 

со што ќе им се овозможи на судиите да ја оптимизираат навремената, непристрасна и 

ефективна испорака на правдата во корист на сите. Постојат два аспекта на ова: прво, 

внатрешно во смисла на ангажирање на засегнатите странии второ, надворешното во 

смисла на односот на судството со другите државни сили и јакнење на улогата на 

судството во државата.26 

Советите во судството на секоја земја членка имаат низа на задачи кои треба да ги 

остварат: 

                                                           
25

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf 
26

https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/2018-

06/ENCJ%20Lisbon%20Declaration%20final%201%20June%20-

%20adopted%20GA_2.pdf?L5hDLRppxcxl10a5brhio4CgYKf68wN_ 
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 да ги охрабрат сите судии да учествуваат во континуираното образование и да 

бидат дел од постојано развивање на подобрувањата на начинот на кој ја вршат 

својата работа. 

 При изборот на судии за именување, треба да се земе предвид подготвеноста 

на кандидатите да прифатат промени и да прифатат модерен пристап. 

 Советите треба да дејствуваат како мост помеѓу судиите и извршната власт во 

однос на предложените реформи, со што се обезбедува ставовите на судиите 

да бидат инкорпорирани во предложените реформи. 

 Советите треба, исто така, активно да ги охрабрат судиите да дадат свои ставови 

за тоа зошто реформите би биле вредни, пренесувајќи ги тие гледишта пред 

извршната власт. 

 Советите треба да преземат нова улога, како во однос на нивните држави, така 

и генерално, да постигнат подобар баланс на моќ и да ја зајакнат позицијата на 

судството преку изразување и објаснување на улогата на независно и 

одговорно судство во рамките на држава управувана од владеењето на 

правото.  

 Советите треба да бидат инструменти за да помогнат во образованието на 

општеството за тоа што прават судиите со тоа што ќе се засноваат на постојните 

напори во неколку земји каде што судиите одат во училиштата и разговараат со 

децата, како дел од севкупниот напор да се објасни како судството е од витално 

значење и независна гранка од власта во која било демократија.  

 

VI. ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА -2019 

Според овој извештај, Судскиот систем има одредено ниво на подготовка / е умерено 

подготвен. Постигнат е добар напредок во решавањето на „Итните приоритети за 

реформите“ и препораките на Венецијанската комисија и групата на високи експерти 

за системски прашања на владеењето на правото. Венецијанската комисија ги пофали 

постојаните напори на властите да ги усогласат правилата со кои се уредува судскиот 

систем во согласност со меѓународните стандарди и практики. Земјата го засили 

спроведувањето на стратегијата за реформа на судството и го ревидираше неговиот 

акционен план. Потребно е редовно набљудување на сите нивоа за да се обезбеди 

дека се почитуваат временските рокови. Сите засегнати страни треба да останат 

ангажирани за да спроведат реформа што ќе им користи на граѓаните. 

Спроведувањето на новата правна рамка обезбедува цврста основа за трајни промени. 

Покрај законските измени, суштинско е сите судски институции да ја покажат својата 

ексклузивност и да придонесат, преку дополнителни напори, за враќање на јавната 

доверба во судството. 

Во наредната година, земјата треба особено: 
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 да продолжат со спроведувањето на стратегијата за реформа на судството, 

приоретизирање на развојот на стратегија за човечки ресурси и подобрување на 

автоматизиран систем на информации за управување со судски случаи (ACCMIS) за да 

се обезбеди дека тој е целосно функционален и сигурен; 

 обезбедување доследна примена на новите правила за назначување, 

унапредување, дисциплина и разрешување на судии и докажување дека независноста 

на судскиот систем се почитува и унапредува на сите нивоа, заштитувајќи го од каков 

било ризик од политичко мешање; 

 целосно спроведување на новата правна рамка поврзана со реформата на Судскиот 

совет и усвојување на реформа на Советот на јавни обвинители. 

По однос на Судскиот совет, се нотира дека Судскиот совет го задржа својот мешан 

состав. Во 2018 година судиите избраа шест нови членови на Судскиот совет од 

нивните редови и новиот претседател на Советот беше избран од овој контингент во 

април 2019 година. Законот за Судскиот совет беше изменет во мај 2018 година и во 

април 2019 година по консултација со Венецијанската комисија и Советот соодветно ги 

ажурираа своите внатрешни правила. Седниците на Советот се јавни и делумно се 

емитуваат на аудио-визуелни медиуми. Измените направени во правната рамка ја 

зголемија одговорноста на членовите на Советот. Советот останува професионално 

тело со полно работно време, но новите одредби ја отстрануваат можноста за итно 

обновување на шестгодишниот мандат за нејзините судии-членови и право на глас и 

на двата ex officio лица за сите постапки. 

Со измените на законот за судови и законот за Судски совет се подобри системот за 

назначување и унапредување и се воведоа квалитативни критериуми во 

професионалното оценување на судиите, во согласност со препораките на 

Венецијанската комисија и „Приоритетите за итна реформа“. 

Измените на законот за судови и законот за Судски совет позитивно ги ревидираа 

критериумите за дисциплинска одговорност на судиите и воведоа можност секој да 

поведе постапка пред Судскиот совет, што доведува до шест такви барања да бидат 

поднесени од правни професионалци и адвокати . Покрај тоа, законот за Судски совет 

воведе одговорност пред членовите на Судскиот совет, а со тоа се адресира претходно 

забележаниот недостаток. 
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VII. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ПРАКТИКИ НА АМЕРИКАНСКИОТ СТЕЈТ 

ДЕПАРТМЕНТ ЗА 2018-201927 

Извештајот на Стејт Департментот за Република Северна Македонија од 2019 година 

во воведниот дел се насочува кон постигнатиот напредок во унапредувањето на 

судскиот систем и неговата независност. Нотирано е дека  Собранието го укина 

Советот за утврдување факти и го измени законот за Судски совет за да ги врати 

надлежностите на Судскиот совет во врска со дисциплинската постапка и 

разрешувањето на судиите, во согласност со мислењето на Венецијанската комисија за 

2015 година. Следуваа измени на Законот за судови и Законот за Судскиот совет со 

воведување построги дисциплински основи, ограничување на подобноста на 

членовите на Судскиот совет за повисоки судиски позиции додека биле членови на 

Советот и овозможување отстранување на член на Судскиот совет обвинет за кривично 

дело. Здружението на судии изјави дека измените на законите за судовите и Судскиот 

совет не ги исполниле очекувањата на судиите за ефективна реформа, вклучително и 

дисциплинска одговорност и основи за отстранување. Одборот на здружението 

заклучи дека амандманите не се во согласност со Стратегијата за реформи во 

судството за владата 2017-22 година и ги повика Владата и опозицијата да направат 

измени што ќе обезбедат судска независност.28 

 

VIII. Препораки на Групата на искусни експерти за системските прашања за Владеење 

на правото поврзани со следењето на комуникациите откриени во пролетта 2015, 

Брисел, јуни 2015 година 

По политичкиот скандал на нелегално следени комуникации, кои беа објавени на 

редовни интервали почнувајќи од 9 февруари 2015 година, а ги обелоденија 

системските проблеми меѓу кои и политичкото влијание при изборот на судии во 

изминатите години, Европската комисија формираше група на независни искусни 

експерти од областа на владеење на правото, предводена од Рајнхард Прибе, со цел 

брзо да изработат анализа на ситуацијата и да дадат препораки кои се однесуваат на 

овие прашања. Членовите спроведоа теренски посети во државата и одржаа бројни 

состаноци и разговори меѓу кои и со тогашниот Претседател на Судскиот совет како и 

со други високи претставници од судството во Северна Македонија.  

Меѓу другото, Групата на искусни експерти заклучи дека постои недостаток од 

транспарентност во постапките на назначување на судии, и дека истите се избираат 

без обврска членовите кои гласаат да го образложат својот став за нивниот избор. 

Дополнително, беше заклучено дека строгите правила кои го регулираат 

назначувањето на случаи на судиите не се секогаш почитувани како и дека Судскиот 
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https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/north-macedonia/ 
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совет, иако требал да врши ревизија на функционирањето на овој систем, тој тоа не го 

правел во пракса.  

Па така, главните препораки на Експертската група се во насока на обезбедување на 

независност и отсуство на политичко влијание и притисок врз донесувањето одлуки во 

судството за назначување и унапредување на судиите, со препорака Судскиот совет 

изборот и унапредувањето да ги врши според транспарентни и објективни критериуми 

строго засновани на заслуги, со користење на транспарентни процедури што треба да 

бидат воспоставени со закон а не само со внатрешни правила, согласно препораките 

од извештаите на Венецијанската комисија. Во однос на членовите на Судскиот совет, 

експертската група препорача членовите да бидат избрани единствено од редот на 

најстручните судии и најистакнатите и најискусни правници во земјата и притоа да 

биде развиен во пракса јасен и предвидлив тест во врска со значењето на терминот 

„истакнат правник“. Дополнително беше нотирано дека Судскиот совет треба да 

заземе поголема проактивна улога во одбрана на судиите од мешањето и нападите 

кои ја засегаат нивната независност, посочувајќи дека зајакнувањето на 

комуникациските капацитети на судовите и Судскиот совет може да биде добар 

пример за спроведување на овие препораки.  

 

IX. Оценување и препораки од Високата експертска група за системски прашања за 

владеењето на правото, Брисел, септември 2017 година29 

 

Во областа на судството, Извештајот на Високата експертска група во последните 

неколку години ги истакнуваше горливите проблеми и препораките за надминување 

на истите.  

Овој Извештај нотира дека иако има потреба од реформа на одредени постапки, 

особено на дисциплинските постапки и постапките за оценување на судиите, 

проблемот не се создава пред се од лоши закони и правни структури, постојните 

закони и структури се такви што судскиот систем би можел да функционира правилно 

ако сите судии правилно постапуваат. Една попозитивна забелешка во Извештајот е 

дека и покрај лошото однесување на малцинството, повеќето од судиите прават се за 

да ја спроведуваат правдата на чесен и правичен начин. 

Во извештајот се наведени и конкретни препораки за Судскиот совет на Република 

северна Македонија: 

 Судската реформа треба да вклучува детален преглед на улогата и 

одговорноста на Судскиот совет, вклучително и прашања поврзани со неговиот 

состав, воведување на мандат што не може да се обновува, да се обезбедат 

постапки за да се избегнат ризиците од непотизам, да се обезбедат објективни 

решенија, како да се избегнат судири на интереси и дали Советот треба да 

остане тело со полно работно време. 

                                                           
29

(https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf) 



 34

 Судскиот совет треба да избере кој било кандидат кој е дипломиран на 

Академијата, а доколку постапи спротивно причините мора да бидат наведени 

во законодавството и да ја оправдаат самата одлука. На дипломираните 

студенти на Академијата треба да им се даде избор на расположливи слободни 

места според заслугите на квалификацискиот испит, освен ако причината 

утврдена во законодавството оправдува напуштање од овој принцип. 

 Судиите треба да бидат исклучени од назначувањето во Судскиот совет, како 

дел од квотата што не е резервирана за судиите и треба да се земе предвид 

намалувањето на судската компонента, како што е предложено од 

Венецијанската комисија. Ова може да се постигне со вклучување на некои 

претставници на граѓанското општество. Треба да има поголема 

транспарентност во однос на изборот на судската компонента што треба да 

биде организирана и проверена од лице или лица надвор од Судскиот совет. 

 Постојниот систем на евалуација треба да се замени со систем за управување со 

перформанси со фокус на подобрување на квалитетот на правдата, наместо да 

се фокусира исклучиво на квантитативни мерења, од кои многу се со 

сомнителна вредност и се отворени за манипулација.  

 Иако не постои случај за општо проверување на судиите во земјата, каде има 

докази за сериозно однесување, особено на повисоко ниво, треба да се 

преземат соодветни чекори во согласност со принципите на фер судење. 

 Судскиот совет треба да ги ревидира своите дисциплински постапки, како 

посебна итност, за да ги земе предвид сите релевантни наоди на Европскиот 

суд за човекови права и на  Венецијанската комисија  

 Етичките правила (позитивни принципи на однесување) и дисциплинските 

правила треба да бидат јасно разграничени во законот и во практиката. 

 Треба да се формира внатрешна инспекција одговорна пред Судскиот совет за 

да се фокусира на превенција и управување со ризик, а не на укор. 

 
 

НЕЗАВИСНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ 
 

Стратешка поставеност и усогласеност 

 

Концептот за независност е дел на корпусот на поширокиот концепт на правна 

сигурност и е интегриран во националното право преку основно начело во Уставот на 

Република Северна Македонија како највисок правен акт. Членот 98 (2) од Уставот 

утврдува дека „Судиите се самостојни и независни. Судиите судат врз основа на 

Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот“. 

Во членот 99 од Уставот се предвидени неограниченото траење на мандатот на 
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судиите, како и основите за престанок на судиската функција и разрешување на 

судиите. Во членот 100 од Уставот е загарантиран имунитетот на судиите. Сите овие 

одредби се детално обработени во Законот за судови и Законот за судски совет на 

РСМ.  

Принципот на постоење на независен и непристрасен суд, како еден од главните 

столбови на демократските општества е универзален принцип и во Европската 

конвенција за човекови права пропишан во член 6(1). 

Судскиот совет не е во принцип суд. Меѓутоа, тој е стратешки поставен во делот на 

судската власт, и претставува судска власт, како своевиден врв на пирамидата каде 

што се креираат решенијата по однос на судската власт. Во рамките на својата 

функција влијае врз независноста и непристрасноста на судството, преку изборот на 

судии, , разрешување, следење и мерење на нивните резултати, но и преку водењето 

на дисциплински постапки, како и извршување на други функции во рамките на 

неговите надлежности. 

Во поглед на независноста и непристрасноста, Стратегијата за реформи во 

правосудството (2017-2022) препорачува:  

- утврдување законски критериуми за избор на кандидати-дипломци од Академијата 

за судии и јавни обвинители-од страна на Судскиот совет и Советот на јавни 

обвинители, со задолжително образложување и јавно објавување на одлуката за 

избор, како и 

 членовите на Судскиот совет и Советот на јавните обвинители да се избираат од редот 

на најискусните судии, односно јавни обвинители, кои го исполнуваат условот за 

судија во повисок суд, односно за јавен обвинител во повисоко јавно обвинителство  

Во Стратегијата за реформи во правосудството (Стратешка насока 2.3.2) се предвидува 

утврдување функционални и транспарентни механизми за одговорност на судиите. 

Според стратешките насоки за реформа во правосудството, донесен е Закон за 

престанување на важењето на Советот за утврдување на факти и покренување на 

постапка за утврдување на одговорност на судија. Истовремено во 2018 година е 

донесен и Закон за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на 

Република Северна Македонија со кој се врати надлежноста на ССРСМ, за водење на 

постапка за утврдување на одговорност на судија и претседател на суд, согласно 

препораките на Венецијанската комисија, а соодветно беше изменет и Законот за 

судови во согласност со меѓународните препораки и препораките од ГРЕКО.  

Во текот на 2019 година, донесен е целосно нов закон за Судскиот совет. Овој закон го  

афирмира принципот на независност,  и го става на рангот на највисоките принципи 

врз основа на кој е устроен Советот.  Така, во основната премиса на Законот е дадена 

целта на Советот да ја обезбедува и гарантира самостојноста и независноста на 

судската власт, преку остварувањето на своите функции согласно со Уставот и 

законите, како самостоен и независен орган на судството.30 

                                                           
30Закон за Судски Совет-2019 , член 2 
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Законот за Судски совет од 2019 година, за прв пат го нормира и прашањето на 

одговорност на член на Советот, кој што внесува нов момент во целокупното поимање 

на Судскиот совет, и претставува брана за обидите да се влијае врз неговата 

независност и непристрасност, која пак директно се рефлектира врз судството. 

 

Преглед на клучните аспекти на судската независност и одговорност.31 

Формална независност Перцептивна независност Формална одговорност 

Судство: 

-Правна рамка за 

независност 

-Организациска 

автономија 

-Финансирање 

-Менаџмент на судски 

систем  

 

Судија: 

-Одлуки за човечки 

ресурси за судии 

-Дисциплински постапки 

-Неможност за трансфер 

на судиите 

-Внатрешна независност 

 

Судство и Судија  

-Независност перцепирана 

од граѓаните 

-Независност перцепирана 

од учесниците во 

постапките 

-Независност перцепирана 

од судиите 

-Доверба во судството, 

релативна со довербата во 

другите власти од страна 

на граѓаните 

-Корупција во судството 

перцепирана од граѓаните 

воопшто 

Судство 

-Алоцирање на предмети 

-Процедура за претставки 

-Периодична обврска за 

извештаи 

-Однос со медиуми 

-Надворешна ревизија 

 

Судија 

-Етички правила 

-Престанок и изземање 

-Допуштеност за други 

функции и објавување на 

други функции и 

финансиски интереси 

-Разбирливи процедури 

-Едукација32 

-Менторство33 

 

 

 

Судскиот совет е интрикатен дел на овие генерални одредници кои ја имаат под лупа 

независноста. 

 

Индикатори за определување на независноста 

 

                                                           
31Меѓународен журнал за судска администрација, Метод за анализирање на независност и одговорност 

на судство, Франс ван Дијк и Џефри Вос, Франс ван Дијк, СУдски совет на Холандија и координатор на 

проектните тимови за независност и одговорност на Европската Мрежа на Судски Совети, Џефри Вос, 

Претседател на Европската Мрежа на Судски Совети од Јануари 2015 до Јуни 2016. 
32 Заб од ССРСМ 

33 Заб од ССРСМ 
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При одредувањето дали едно тело може да се смета за „независно“, ЕСЧП ги има 

предвид следниве критериуми:  

 начинот на назначување на неговите членови и траењето на нивниот мандат 

 постоењето на гаранции против надворешни притисоци и 

 дали телото демонстрира појава на независност.  

Во случајот на Судскиот совет, критики за независноста на судиите беа изразени во 

сите изминати извештаи на ЕК за напредок на Република Северна Македонија како и 

во извештаите на ГРЕКО за четвртиот евалуационен круг кој покрај другите институции 

се однесува и на судството. Последниот извештај на ГРЕКО од овој  круг нотира 

напредок, но  изречно нагласува дека е потребно да се прецизира значењето на 

терминот ”нестручно и несовесно работење”на судија како основ за негово 

разрешување. 

Оваа препорака е целосно имплементирана во најновите законски измени на Законот 

за судови и Законот за судски совет. 

Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022, како една од целите 

предвидува „Создавање финансиски, персонални, информациски и други 

претпоставки, со ургентно зголемувања на буџетските вложувања, заради подигање на 

ефикасноста на судството и јавното обвинителство“. 

Една од стратешките насоки во областа независност и непристрасност предвидува: 

„Самостоен и одржлив судски буџет, конзистентен на законската определба од бруто-

националниот доход, со поголемо учество на Судски буџетски совет за реализација на 

оваа насока“. Стратегијата укажува и на актуелната состојба дека во судството се 

забележува отсуство на капацитети за стратешко планирање, буџетско и финансиско 

управување, како и недоволно развиени капацитети на стручните служби. 

При спроведувањето на ова Функционална анализа, која има цел inter alia да изврши 

увид во следењето на функцијата на независност и непристрасноста на Судскиот совет, 

всушност треба да се анализираат три компоненти:  

 анализа на правните норми, вклучително и меѓународните стандарди 

 воочување и анализа на работата во рамките на самиот Судски совет од аспект 

на независност и самостојност преку анализирање на неговите функции 

 анализа на резултатите од мерење на перцепциите за независноста. 

 

Притоа, независноста на Советот може единствено да се опсервира не само од аспект 

на начинот на извршувањето на неговите функции, онака како што се пропишани во 

Законот за Судски совет,  туку и ставени во корелација со останати органи и тела (пред 

се Судскиот буџетски совет и Законот за судовите, како и останатите сродни прописи) 

кои се релевантни за функционирањето на Судскиот совет. 

Основната премиса дадена во рамките на стратешката поставеност (обезбедување и 

гаранција на независноста) значи, не треба само да ја обезбеди нормативно, туку 

треба континуирано и да ја гарантира преку начинот на извршувањето на своите 

функции. 
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Функции на Советот 

 

Судскиот совет ги има следните надлежности односно функции со кој треба да ја 

обезбеди и гарантира независноста и самостојноста на судството: 

-ги избира и разрешува судиите, 

-ги избира и разрешува претседателите на судовите, 

-утврдува престанок на судиската функција, 

-избира и разрешува судии поротници, 

-ја следи и оценува работата на судиите, 

-одлучува за дисциплинска одговорност на член на Советот, 

-одлучува за утврдување на одговорност на судија и претседател на суд, 

-одлучува за одземање на имунитет на судија, 

-одлучува по барање за одобрување на притвор на судија, 

-предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Северна Македонија од редот 

на судиите, 

-го разгледува годишниот извештај на Врховниот суд на Република Северна 

Македонија за утврдените начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од 

значење за обезбедување на единство во примена на законите, 

-одлучува за времено оддалечување на судија од вршење на судиска функција и член 

на Совет од вршење на функцијата член на Совет, 

-го утврдува бројот на потребните судиски места по судови, 

-ги разгледува и оценува тримесечните и годишните извештаи за работа на судовите и 

истите јавно ги објавува на својата веб страница, 

-постапува по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на 

судиите, претседателите на судовите и судовите, 

-се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството, 

-поднесува годишен извештај за работата, 

-донесе деловник и други општи акти со кои ги уредува работите од својата 

надлежност, 

-утврдува ориентационен број на предмети што треба да ги реши судијата месечно и 

-врши и други работи утврдени со закон. 

 

Стратешки документи релевантни за независноста 

 

Стратегија за работа на Судскиот совет на Република Северна Македонија 

Во рамките на Судскиот совет не е изработен стратешки документ, во форма на 

стратешки план или документ во некоја друга форма со која ќе се искажат 

определбите за идното дејствување на Советот, а во рамките на неговата поставеност 

во рамките на правниот поредок, и судскиот систем. Дел од мандатот на проектниот 

тим како следен чекор е изработка на Стратешки план за периодот 2020-2022 година. 
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Годишни програми за работа на Судскиот совет на Република Северна Македонија 

Согласно Законот, Советот донесува Годишна програма за работа со акциски план 

најдоцна до 15 декември во тековната година за наредната година.Ваквата обврска е 

исполнета за сите изминатите години, како и за 2020.  

Сите годишни програми имаат за цел inter alia дададат акцент на зголемувањето на 

довербата на судскиот совет како гарант на независноста. 

 

Политика за квалитет 

 

Во рамките на Советот е донесена Политика за квалитет, со која се предвидуваат 

мерки и активности за континуирано унапредување на процесите и на системот за 

квалитет според ISO 9001:2015 Стандарди во работењето. Иако ова не е документ кој 

што има стратешки насоки, туку повеќе генерички, сепак, политиката за квалитет 

помеѓу останатото ги опфаќа и областа за независност, преку декларациите за јакнење 

на ефикасност, независност и професионалност на судската власт.34 

 

Етички Кодекс 

 

Советот има донесено Етички Кодекс за членовите на Судскиот совет во 2010 година, 

со помош на USAID, кој е сеуште во важност. Со овој документ се утврдени начелата на 

независност, одговорност, јавност, трудољубивост, непристрасност и објективност, 

чесност и личен интегритет, професионалност и доверливост, кои начела се 

разработени и служат како насоки во однесувањето на членовите на Советот при 

извршувањето на нивната функција. Независноста е поставена прва како начело во 

овој кодекс. 

 

Финансиска независност 

 

Заради анализирање на функциите на Советот понатака во оваа анализа,  неопходно е 

неговата стратешка поставеност да биде ставена во корелација со Судскиот буџетски 

совет, како и со начинот на неговото финансирање заради извршување на функциите. 

Како предговор во оваа значајна тема, Законот за судски буџет 35 предвидува дека 

износот на средствата кои што се потребни за функционирање на единките корисници 

се утврдува во износ од најмалку 0,8% од бруто домашниот производ . Постои и 

заштитна одредба според која 36 во случај на ребаланс на буџетот на Република 

Северна Македонија не може да се намалуваат средствата наменети за финансирање 

                                                           
34

 Политка за квалитет, 14.12.2016 година. 

35
 Член 4 од Закон за судски буџет 

36
 Член 2 од Закон за судски буџет 
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на судската власт. Стратешки поставено, овие одредби гарантираат финансиска 

независност, како и заштитни механизми за нејзина заштита.  

Во една линија практично судската власт може да се пофали со тоа што има 

загарантиран износ на средства изразени од БДП на име буџет, меѓутоа, од друга 

страна во секојдневното работење постојат предизвици со остварувањето на ова 

право. 

Првиот предизвик е всушност процентот на вистински алоцирани средства за судската 

власт. Во изминатите години, не се случило да се исполни законското ветување од 

0,8% од БДП  да биде во целост алоциран на судската власт. На ова подетално 

анализата се осврнува во делот за Финансирање. 

Од овој аспект, финансиската независност всушност претставува клучот кој потоа се 

рефлектира и врз организациските капацитети и врз извршувањето на работните 

задачи во рамките на дадените функции заради остварување на резултати. Затоа 

проектниот тим смета дека потребно е во определен дел да се осврне на Судскиот 

буџетски совет, како една од алките кои во судскиот систем треба да осигури 

независност и самостојност меѓу останатото и на Советот. 

 

Судски буџетски совет 

 

Како дел на контунуираните реформи во правосудството, а со цел се овозможи 

фискална независност,  воспоставен е Судски буџетски совет, со Законот за судски 

буџет од 2003 година. 

Проекнтиот тим за изработка на функционалната анализа, констатира дека Судскиот 

буџетски совет, не е ниту државен орган, ниту пак има својство на правно лице., 

Меѓутоа, постојат  испреплетени стратешки, организациони, просторни, кадровски и 

останати аспекти со Судскиот совет и со Стручната служба на Судскиот совет. Дотолку 

повеќе што во секојдневното работење на Судскиот совет, добар дел од функциите 

кои ги извршува Судскиот совет се интрикантно поврзани со работата и функциите на 

Судскиот Буџетски Совет. 

Согласно Законот за судски буџет, вршење на работите во врска со судскиот буџет се 

формира Судски буџетски совет, кој претставува годишна процена на приходите и 

трошоците на судската власт што ги утврдува Собранието на РМ и е наменет за 

финансирање на судската власт. Судскиот буџет е дел од Буџетот на РМ издвоен како 

посебен дел означен со Судска власт. 

Судскиот буџетски совет претставува тело кое што се грижи за извршување на 

работите околу Судскиот буџет, кој пак буџет претставува годишна проценка на 

приходите и расходите на судската власт и на Академијата за обука на судии и 

обвинители, што ги утврдува Собранието и е наменет за финансирање на судската 

власт и Академијата. 

 

Членови на овој судски буџетски совет се: 
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 Претседателот на Судскиот совет 

 Претседателот на Врховниот суд 

 Претседател на Управниот суд 

 Претседателите на четирите апелациони судови 

 Двајца судии од основните судови по принцип на ротација 

 Директорот на Академијата за обука на судии и јавни обвинители. 

 Претставник на Министерство за финансии без право на одлучување. 

Во работата на Судскиот буџетски совет учествуваат и претставници од 

Министерството за финансии, но без право на одлучување. Илустративно , Судскиот 

буџетски совет е прикажан на следниот начин: 

 

Табела број 

 



 

Легенда 

Црвено - Без право на одлучување 

Сино     -  Со право на одлучување

 

Евидентно е дека според нивната стратешка поставеност, постои различен состав на 
членовите на Судскиот совет и Судскиот 
ентитети, со единствена  допирна точка помеѓу нив  во секојдневното функцинирање 
Претседателот на Судскиот совет, кој што е истовремено и Претседател на Судскиот 
буџетски совет, иако номинално, постојат три т
совет и Судскиот буџетски совет преку министерот за правда и Претседателот на 
Врховниот суд кои се членови на двете тела. Но во праксата, Министерот за правда и 
Претседателот на Врховниот суд речиси и да не учествуваат во р
совет. 
 
 

Без право на одлучување  

Со право на одлучување 

Евидентно е дека според нивната стратешка поставеност, постои различен состав на 
членовите на Судскиот совет и Судскиот буџетски Совет. Всушност, тоа се две различни 
ентитети, со единствена  допирна точка помеѓу нив  во секојдневното функцинирање 
Претседателот на Судскиот совет, кој што е истовремено и Претседател на Судскиот 

, иако номинално, постојат три точки на врзување помеѓу Судскиот 
совет и Судскиот буџетски совет преку министерот за правда и Претседателот на 
Врховниот суд кои се членови на двете тела. Но во праксата, Министерот за правда и 
Претседателот на Врховниот суд речиси и да не учествуваат во работата на Судскиот 
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Евидентно е дека според нивната стратешка поставеност, постои различен состав на 
буџетски Совет. Всушност, тоа се две различни 

ентитети, со единствена  допирна точка помеѓу нив  во секојдневното функцинирање - 
Претседателот на Судскиот совет, кој што е истовремено и Претседател на Судскиот 

очки на врзување помеѓу Судскиот 
совет и Судскиот буџетски совет преку министерот за правда и Претседателот на 
Врховниот суд кои се членови на двете тела. Но во праксата, Министерот за правда и 

аботата на Судскиот 
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Така што, во пракса, единствена допирна точка помеѓу Судскиот совет и 
финансирањето односно Судскиот Буџетски Совет претставува Претседателот на 
советот, кој воедно претседава по функција и со Судскиот буџетски совет. 

 
 

Надлежности на Судскиот буџетски совет 

 

Според неговата стратешка поставеност, Судскиот буџетски совет ги има следните 

надлежности; 

- ги утврдува методологијата и критериумите за распределба на судскиот буџет; 

- врши распределба на средствата од судскиот буџет и презема мерки за 

навремено извршување на судскиот буџет; 

- одобрува средства за нови вработувања во судовите во рамките на утврдениот 

судски буџет за маса на исплата на плати; 

- го назначува внатрешниот ревизор; 

- го донесува Деловникот за работа на Судскиот буџетски совет и другите внатрешни 

акти и формира помошни тела; 

- го изготвува годишниот Извештај за извршување на судскиот буџет; 

- врши пренамена на намената на средствата определени во делот Судска власт и 

може да го овласти претседателот на Судскиот буџетски совет да врши пренамена на 

средствата од судскиот буџет определени во делот судска власт до определен 

износ; 

- централизирано спроведување на постапки за јавни набавки за единките корисници 

на судската власт; 

- и врши други работи предвидени со закон. 

Според неговата стратешка поставеност, Советот има печат, штембил и приемен печат.  

Печатот и штембилот се ставаат на одлуките, предлозите, решенијата и другите акти 

што ги донесува Советот 

 Во текот на изработката на Функционалната анализа, проектниот тим ги детектира 

следните наоди во функционирањето на овие два ентитети: 

 Судскиот совет, иако е дел на судската власт, тој е единка корисник како и 

другите судови во рамките на Судскиот буџетски совет. 

 Стручните и административните работи на Судскиот буџетски совет ги 

вршистручната служба на Судскиот совет, односно Секторот за судски буџет. 

 Судскиот совет, како тело е нормативно одвоен од Судскиот буџетски совет, но 

како заеднички именител е стручната служба на советот на која што всушност со 

закон и е доверено извршувањето на задачите. 

 Судскиот буџетски Совет е надлежен за вработувањата во судството, од аспект 

на судската служба, додека пак за стручната служба на Советот е задолжен 

Судскиот совет, бидејќи тие вработени се административни службеници, 

наспроти оние на судовите. 



 44

 Во поглед на унапредувањето и вработувањето во судството, повторно, тука 

приматот го има Судскиот буџетски совет. 

 Во секојдневното работење, всушност задачите на Стручната служба се 

испреплетени помеѓу овие два ентитети, бидејќи предвидените места не се 

исполнети во целост, така што вработени во Секторот за судски буџет во 

суштина извршуваат и задачи за судскиот совет, и обратно. 

 Постои определен паралелизам во овие два ентитети, кое што треба да биде 

предмет на поширока идна анализа за евентуално обединување во еден орган. 

 

Помеѓу членовите на Судскиот совет доминира мислењето дека освен претседателот 

на Судскиот совет, останатите членови на Советот, индивидуално, како и во целост 

Советот колективно нема увид во работата на Судскиот буџетски совет. Според 

извршената анализа, како и врз основа на добиените одговори на прашањата и 

извршените интервјуа владее мислењето дека Судскиот совет како тело, но и 

индивидуално членовите на Судскиот совет,особено оние кои што имаат право да 

одлучуваат во полн капацитет односно се со право на глас,  треба да има поголеми 

ингеренции и тоа: 

 во увидот на работата на Судскиот буџетски совет,  

 податоците за средствата како и начинот на алокација на средствата во негови 

рамки, 

 oдлучувањето во поглед на алоцирањето на средствата. 

 

Во поглед на независноста и самостојноста, според ваквата нормативна и фактичка 

поставеност на работите, иако претседателот на Советот е и член на Судскиот буџетски 

совет, всушност со тоа не е претставен целиот Судски советкако тело, бидејќи во 

поглед на судскиот буџетски совет, Судскиот совет, како органнема свои ингеренции. 

 

Сликовито прикажано, нексусот помеѓу Судскиот совет и судскиот буџетски совет 

изгледа вака: 
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Според сегашните законски решенија, врската помеѓу Советот, како тело и Судскиот 

Буџетски Совет, како врска помеѓу два ентитети е лабава иако делат единствена 

стручна служба. 

Според сегашната нормативна поставеност на двата ентитети, Судскиот совет кој треба 

да се грижи за самостојноста и независноста, де факто зависи од Судскиот буџетски 

совет, кој пак е задолжен за финансиите, кои што се conditio sine qua non за 

есенцијална независност. 

 

Организациски капацитети 

 

За да започнеме со испитување на независноста како индикатор, од аспект на 

организациона поставеност, прво треба да се погледне составот на Советот како и 

начинот на избор на  членовите на Судскиот совет.  

 

Состав 

Вкупно Советот има 15 членови. 

 8 членови избрани од редот на судиите по пат на непосреден избор. 

 3 членови избрани од Собранието 

Претседател  

на Судски Совет 

СУДСКИ БУЏЕТ 

-Судови 

-Судска служба 

-Судски совет 

-Стручна служба на Судски Совет 

 

Судски совет Судски Буџетски Совет 
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 Двајца членови на предлог на Претседателот, избрани од Собранието 

 Министер за правда и Претседател на Врховен суд, кои членуваат по 

функцијата. 

 

Тројца членови избира Собранието со квалифицирано мнозинство ( обично 

мнозинство плус мнозинство од заедниците кои не се мнозинство во Република 

Северна Македонија). 

Двајца членови предлага Претседателот на државата, кои ги избира Собранието, од кој 

што еден е припадник на  заедниците кои не се мнозинство во Република Северна 

Македонија. 

 

Табела  

 

 

 
 

 

Избор на членови на Судскиот совет37 

                                                           
37

 Советот е составен од 15 члена, од кои: 
- по функција членови на Советот се претседателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија 
и министерот за правда, 
- осум члена на Советот ги избираат судиите од своите редови. Тројца од избраните членови се 
припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, при што ќе се 
запази соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, 
- тројца членови на Советот ги избира Собранието на Република Северна Македонија со мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија и 

Судски 
совет

8 членови од редот на судии со 
непосреден избор

Претседател на 
Врховен суд

3 члена избрани од 
Собрание

2 члена избрани од 
Собрание по предлог на 

Претседател на РСМ

Министер за 
правда
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Изборот на членови на Судскиот совет е мешовит. Во дел членовите се избираат со 

непосредно гласање на судиите, кои како професија се најповеќе претставени во 

Советот со 8 членови. Тоа на некој начин обезбедува мајоризација на членовите кои се 

актуелни судии во Советот. 

Постапката за избор на членови на Советот е уредена со законот, кој прецизно ги 

поставува процедурите за кандидирање и избор на член.  

 

Услови за избор 

По однос на условите, изборот на членови од редот на судиите е релативно неспорен, 

бидејќи од местата предвидени за нив, само судии можат да бидат кандидирани во 

законски предвидена процедура. 

Покрај општите услови, предвидено е кандидатот да не е осуден со правосилна судска 

пресуда за кривично дело злоупотреба на службена должност и овластување во 

вршење на функцијата или друго кривично дело на безусловна казна затвор од 

најмалку шест месеци што го прави недостоен за да ја врши функцијата член на 

Советот. 

Ваквата законска одредба според проектниот тим, е прешироко поставена и постои 

можност од арбитретно толкување, особено одредбата со која се пропишува дека 

можноста за постоење на осуда на безусловна казна затвор под 6 месеци, всушност не 

претставува пречка да се  биде избран за член на Советот. 

Што се однесува до предлозите на Претседателот на државата односно на  членовите 

кои ги избира Собранието, на огласот за избор на член на Совет може да се јави секое 

лице кое во моментот на објавувањето на огласот има  inter alia и најмалку 15 години 

работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и кое во 

вршењето на правната професија се истакнало со научна или професионална работа 

или со свое јавно делување. Во двата случаи, членовите на Советот што ги избира 

Собранието на Република Северна Македонија, како и членовите што ги избира 

Собранието на Република Северна Македонија по предлог на претседателот на 

Република Северна Македонија, се од редот на универзитетски професори по право, 

адвокати, поранешни судии на Уставен суд на Република Северна Македонија, 

меѓународни судии и други истакнати правници.Според легислативата, овој стандард, 

е досега најдобро дефиниран. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
- двајца членови на Советот предлага претседателот на Република Северна Македонија,а изборот го 
врши Собранието на Република Северна Македонија, од кои еден е припадник на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Северна Македонија. 
(2) Членовите на Советот по функција учествуваат во работата на Советот без право на глас. 
(3) Членовите на Советот по функција не учествуваат во работата на седниците на Советот на кои се 
расправа и одлучува за поведена постапка за утврдување на одговорност, избор или разрешување на 
судија или претседател на суд. 
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Начин на одлучување 

Втората гаранција за независноста е начинот на одлучување во рамките на членовите 

на Советот. Имено, според законот, постојат две заштитни одредби кои се 

имплементирани за да се избегне перцепција за мешање на властите една во друга. 

Имено: 

 Членовите по функција (Претседател на Врховен суд и Министер за 

правда)изземени се од одлучување, иако учествуваат во работата. 

 Вториот заштитен слој за независноста и непристрасноста, претставува 

одредбата со која Членовите на Советот по функција не учествуваат во работата 

на седниците на Советот на кои се расправа и одлучува за поведена постапка за 

утврдување на одговорност, избор или разрешување на судија или претседател 

на суд. 

Значи, во првиот случај, членовите по функција се изземени од одлучување иако 

можат со полн капацитет да учествуват во работата.  

Во вториот случај, членовите по функција воопшто не можат да учествуваат во 

работата кога се работи за разрешување на судија или претседател на суд. 

Проектниот тим од добиените сознанија преку извршените интервјуа, во најголем дел 

утврди дека изземањето од одлучување на министерот за правда е оправдано, но што 

се однесува до претседателот на Врховниот суд, мислењата се поделени. Има и 

размислувања кај дел од членовите кои сметаат дека не треба да има изземање од 

одлучувањето и на министерот за правда и на Претседателот на Врховниот суд, 

бидејќи советот е во претежен дел составен од судии, кои доаѓаат директно од 

судството, така што не би била загрозена самостојноста и независноста ако се даде 

правото на глас и на министерот за правда, а особено не ако се даде правото на глас 

на Претседателот на Врховниот суд. 

 

Раководење со Советот 

Согласно Законот, 38 Со работата на Советот раководи претседател, кој има свој 

заменик. Изборот на Претседател е од редот на членовите со право на глас, кои се 

избрани од страна на Собранието на Република Северна Македонија, а се избираат со 

најмалку осум гласови, со мандат од 2 години без право на повторен реизбор. 

                                                           
38

 Член 8 
(1) Со работата на Советот раководи претседател. 
(2) Претседателот на Советот има заменик, кој го заменува во негово отсуство. 
(3) Претседателот на Советот и неговиот заменик се избираат од редот на членовите на Советот со право 
на глас, кои се избрани од страна на Собранието на Република Северна Македонија. 
(4) Претседателот на Советот и неговиот заменик се избираат со најмалку осум гласови од членовите со 
право на глас. 
(5) Мандатот на претседателот на Советот и на заменикот претседател на Советот трае две години без 
право на повторен избор. 
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Сегашниот претседател на Советот е од редот на судиите, бидејќи изборот е направен 

согласно изминатиот закон. Но со новото законско решение, практично оневозможено 

е претседател на советот да биде судија, поради ограничувањето пропишано во член 

12 став 4 од Законот со кое,  за член на Советот кој го избира Собранието и/или на 

предлог на претседателот на државата, не може да биде избрано лице кое во 

моментот на објавување на огласот врши судиска или јавнообвинителска функција или 

лице кое било разрешено од судиска или јавнообвинителска функција, освен ако 

Европскиот суд за човекови права утврдил прекршување на Европската конвенција за 

човековите права во постапката за разрешување, ниту лице кое во последните четири 

години било пратеник, член на Влада на Република Северна Македонија или вршело 

функција во орган на политичка партија, и секако експлицитната одредба од член 8 

став 3 , каде изречно е пропишано од кои членови може да дојде претседателот на 

Советот. 

 

Ваквото законско решение, потенцијално задира во еднаквоста на институцијата, 

бидејќи со законското решение, во идниот период членовите на Советот кои се 

непосредно избрани од редот на активните судии, практично  нема да бидат во 

можност да ја извршуваат функцијата Претседател или заменик, а принципот на избор 

на Претседател односно заменик може да се врши по пат на ротација, со оглед на 

членовите кои според оваа одредба можат да ги извршуваат функциите на 

Претседател и заменик.  

 

Независност во извршување на функциите 

 
Функционална независност и самостојност во извршување на функциите 

Со оглед на значителниот број функции кој ги извршува Советот, оваа функционална 

анализа ќе се задржи на најзначајните и онаму каде што се детектирани определени 

потреби од било каков аспект (организационен, финансиски или материјално 

технички) кои ја отежнуваат или доведуваат во прашање извршувањето на определена 

функција. 

Функциите на Советот можат да се групираат во неколку групи кои обединуваат 

поединечни функции кои се повеќе или помалку сродни, иако мора да се гледаат не 

само индивидуално, туку и во контекст со останатите функции. Така групирани по 

сродност, функциите можат да се поделат во неколку групи, а од аспект на 

независноста ќе бидат разгледувани само некои од нив, додека останатите ќе бидат 

разработувани преку останатите индикатори за добро управување. 

Со оглед на големиот број на функции, за потребата на оваа Функционална анализа, 

Функциите на Советот се групирани на следниот начин, и така ќе бидат анализирани во 

рамките на анализата: 

Функција на планирање и доставување на извештај 
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 донесување на Годишен план за работа 

 поднесување годишен извештај за работата 

Поднесувањето на годишен извештај за работата до Собранието како највисок 

законодавен дом,  претставува дел од системот на checks and balances која што е 

атрибут на модерните демократски општества и поделбата на власта. Ваквата обврска 

Советот ја извршува самостојно , редовно и во рамките предвидени со Законот (до 30 

Април во годината, за претходната година). 

Донесувањето на годишен план на работа, е во голема мерка зависен од 

исполнувањето на обврските по однос на финансирањето. Иако според Законот, на 

судството му припаѓаат 0,8% од БДП, од донесувањето на ова законско решение до 

сега не е исполнет овој квантум. Тоа во голема мерка ги детерминира и можностите за 

правилно годишно независно планирање на Советот во суштина, иако обврската за 

изготвување на годишни планови се исполнува во целост.  

 

Функција на избор и разрешување на судии и утврдување на престанок на судиска 

функција 

 го утврдува бројот на потребните судиски места по судови. 

 избор и разрешување судиите, 

 избор и разрешување на претседателите на судовите, 

 утврдување престанок на судиската функција, 

 избор и разрешување на судии поротници 

 одлучување за утврдување на одговорност на судија и претседател на суд, 

Овој сет на функции е воедно и нај обемниот гледан како една целина. Всушност, 

сржта на функцијата на Советот е да може независно од надворешни влијанија да 

врши процеси на планирање на судските места, избор на судиите, и нивно 

разрешување, дали по пат на исполнување на услови за престанок на функцијата, а 

најважно преку утврдување на одговорност односно разрешување на судиите . Од 

аспект на останатите индикатори за добро управување, оваа анализа ќе се осврне и на 

другите аспекти. 

Од аспект на независноста, стратешката поставеност на Советот овозможува оваа 

функција да ја врши во својот капацитет. Сепак, ставено во корелација со финансиската 

зависност од Законодавната и извршната власт, дел од овие функции не можат да се 

извршуваат во полн капацитет и со полн обем, бидејќи функциите мора да се 

прилагодат на расположливите финансии. 

Тоа особено е случај со утврдувањето на бројот на потребни судиски места, со оглед 

на потребните средства кои се неопходни за таа намена, но и при извршување на 

останатите функции во оваа група поради недостигот на средства и/или зависноста од 

извршната власт при добивањето на согласности за вработување во својата стручна 

служба за извршување на работите во полн капацитет. 

Дополнителни потешкотии со оптимизирањето на потребниот број на судии, но и 

ревидирање на постојната мрежа на судови, предизвикуваат и потребите од 
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донесување на определени акти кои ќе помогнат во овие операции, како на пример, 

развивање на методологија за сложеност на предметите, која пак е важна за 

ориентационата норма, но и за евалуација на судиите и судовите, како и за менување 

односно ревидирање на правилници за систематизација на судската служба. 

Предизвиците во извршувањето на овие функции се подетално разработени во 

останатите индикатори на оваа Анализа. 

 

Утврдување одговорност на член на Совет 

 одлучување за дисциплинска одговорност на член на Советот 

Во периодот пред стапувањето на сила на новиот закон, не беше предвидено да се 

постави прашањето за одговорност на член на Судскиот совет.  

Утврдувањето на одговорност на член на Советот е нов квалитет во законот од 2019 

година. Со оглед на тоа што со самиот закон е предвидена целата постапка за тоа како 

се утврдува одговорност на член на Советот, од нејзиното иницирање, па се до 

конечното одлучување, Советот нема практично потреба од донесување на поблиски 

прописи со кои тоа се оживотворува. Ваквата констатација проектниот тим ја потврди и 

преку структурираните интервјуа. За конкретните законски основи за одговорност, тие 

се подетално разработени во индикаторот Одговорност. Крајно, за одлучување по 

однос на одговорноста на член на Советот, тоа го прави самиот Совет, што значи дека 

тој независно од останатите власти одлучува за одговорноста на свој член. 

 

Следење и оценување на работата на судиите 

 следење и оценување на работата на судиите, 

 разгледување и оценување на  тримесечните и годишните извештаи за работа 

на судовите јавно објавување на својата веб страница, 

 постапување по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата 

на судиите, претседателите на судовите и судовите, 

 

Иако пред се овој сет на функции предоминантно се гледа од аспект на другите 

индикатори (ефикасност, квалитет итн.) овој корпус на функции е исто така 

детерминиран помеѓу останатото од практичната финансиска зависност на Советот. 

Следењето и оценувањето на работата на судиите е условено од воведувањето на 

систем на анализа и статистика во рамките на стручната служба,  кој сеуште не е 

воведен. Основен проблем кој се јавува во оваа насока се повторно финансиите и 

неможноста да се пополнат предвидените капацитети за оваа намена предвидени во 

рамките на Советот, што на свој начин ја загрозува самостојноста и независноста. Иако, 

и во вакви услови со алоцираните ресурси, Советот ги извршува овие 

функциисамостојно и независно, бидејќи помеѓу останатото резултатите се базираат 

на мерливи квантитативни податоци, согласно сегашниот систем на работа. 

Дополнително тоа е зајакнато со отсуството на можноста Министерот за правда како 

член да нема право на одлучување. 
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Одлучување за одземање имунитет и барање са одобрување притвор, и времено 

оддалечување од судиска функција 

 одлучување за одземање на имунитет на судија, 

 одлучување по барање за одобрување на притвор на судија, 

 одлучување за времено оддалечување на судија од вршење на судиска 

функција и член на Совет од вршење на функцијата член на Совет, 

 

Овој сет на функции, Советот го извршува во полн капацитет, односно независно од 

влијанието на останатите власти. Практично, во овие функции се отсликува начелото 

на  checks and balances каде што за одземањето на имунитет на судија, како и за 

одлучување по барање за одобрување на притвор на судија, Советот може да 

одлучува неинхибиран од останатите власти, кое оди во прилог на независноста. 

Истото се однесува и за одлучувањето за времено оддалечување на судија од вршење 

на функцијата, како претходна мерка, а во врска со водење на определена постапка. 

Според сознанија на проектниот тим, во текот на 2019 година, Советот одлучувал по 

барање за одземање на имунитет на свој член, при што имунитетот е симнат, додека 

барањето за определување на притвор не е усвоено. Може да се заклучи дека Советот 

има свој корпус на можности за независно извршување на оваа функција, што и 

практично го демонстрирал. 

 

Надзорна функција  

 разгледување на  годишниот извештај на Врховниот суд на Република Северна 

Македонија за утврдените начелни ставови и начелни правни мислења по 

прашања од значење за обезбедување на единство во примена на законите, 

Надзорната функција по однос на извештајот на Врховниот суд за утврдените начелни 

ставови и начелни правни мислења по прашања од значење за обезбедување на 

единство во примена на законите, Советот во принцип може да ја извршува, и ја 

извршува независно и самостојно, без притоа да му се даде посилна алатка врз основа 

на која што може да предвиди механизми за воедначување на судската пракса, 

односно обезбедувањето на единство во примена на законите.Иако не претставува 

суд, односно судска инстанца, Советот укажува на детектирана невоедначена судска 

пракса, со цел да се преземат понатамошни чекори од судовите по однос на 

воедначување. 

 

Функција на предлагање 

 предлагање двајца судии на Уставниот суд на Република Северна Македонија 

од редот на судиите 

Советот има само една функција каде што предлага двајца судии на Уставниот суд на 

Република Северна Македонија, додека Собранието како законодавно тело ги избира. 

Притоа, Советот е лимитиран со можноста на предлагање од аспект на тоа што може 
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да предложи само од редот на судиите со најмалку 15 години судиски стаж, по 

претходно утврдена оцена на нивните вкупни резултати во работата и придонесот за 

развојот на стручната и теоретската мисла и на правниот систем, и тоа со најмалку 8 

членови кои треба да гласаат за тој предлог. 

Нормативна и други функции 

 донесува деловник и други општи акти со кои ги уредува работите од својата 

надлежност 

 утврдува ориентационен број на предмети што треба да ги реши судијата 

месечно и 

 врши и други работи утврдени со закон 

 води грижа за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството 

Нормативната функција по редот на нештата би требало да се анализира прво, бидејќи 

од неа произлегуваат сите останати основи според кои се вршат останатите функции. 

Независно од тоа,  ваквата функција има за цел да му овозможи на  Советот самиот да 

донесе определен број на подзаконски акти и други правни акти,  преку кои подетално 

ќе ги уреди прашањата од негова надлежност. 

Од аспект на независноста, Советот има своја функционална независност во 

донесувањето на овие подзаконски акти, што значи може истите да ги донесува, без 

притоа да се наруши самостојноста и независноста на неговата стратешка поставеност. 

Подзаконските акти кои што ги донесува Советот заради остварување на неговите 

функции не се предмет на одобрување на друг државен орган(освен актите за 

внатрешно уредување) ниту пак за нив е потребно претходна согласност за нивното 

донесување. Иако во нивното донесување учествува министерот за правда, кој што е 

член по функција, тој нема право на изјаснување, така што нема мешање на извршната 

власт во судската од аспект на извршување на нормативна функција. 

Актот за Систематизација и внатрешна организација, како и нивните измени и 

дополнувања  се предмет на добивање на согласност од МИОА, кое што не оди во 

прилог на независноста и самостојноста. 

 

Перцепции добиени од релевантни истражувања кои во својот фокус го имале 

Судскиот совет 
 

Прв национален извештај за  мерењето на перформансите во Правосудството, преку 

перцепциите и Матрица за мониторинг на перформансите на правосудството (2017-

2018) 

 

Според овој извештај, во кој и Судскиот совет исто така беше во опсегот на 

истражувањето, добиени се следните перцепции по однос на Судскиот совет кои ја 

тангираат независноста: 



 

На индикаторот 49 - Изборот и раз

и влијанија однадвор табелата покажува дека 

 

 

Индикатор:Судиите се избираат на 

преку транспарентна постапка

 

 

Индикатор:Процесот на разрешување на судии од ф

и транспарентни критериуми

 

 

Според најголемиот дел од испитаниците од сите категории с

надворешно (политичко) мешање и притисок од други институции во судството.

 Најголемиот дел од испитаниците од сите категории сметаат дека Судскиот совет на 

РСМ не се грижи успешно за заштита на независноста на судството. 

Изборот и разрешувањето на судиите не се предмет на притисоци 

и влијанија однадвор табелата покажува дека  

Судиите се избираат на функција врз основа на објективни критериуми 

преку транспарентна постапка 

Процесот на разрешување на судии од функција е заснован на објективни 

и транспарентни критериуми 

Според најголемиот дел од испитаниците од сите категории с

надворешно (политичко) мешање и притисок од други институции во судството.

Најголемиот дел од испитаниците од сите категории сметаат дека Судскиот совет на 

РСМ не се грижи успешно за заштита на независноста на судството.  
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решувањето на судиите не се предмет на притисоци 

 

врз основа на објективни критериуми 

 

ункција е заснован на објективни 

 

Според најголемиот дел од испитаниците од сите категории сè уште постои 

надворешно (политичко) мешање и притисок од други институции во судството. 

Најголемиот дел од испитаниците од сите категории сметаат дека Судскиот совет на 



 

 

 

Индикатор: Судскиот совет е

одлуките  

 

 

Анализата на спроведувањето на итните реформски приоритети во Македонското 

правосудство од Институтот за човекови права

 

Според Анализата на спроведувањето на итните реформски приоритети во 

Македонското правосудство од Институтот за човекови права, Институт за европски 

политики и Македонското здружение на млади правници, во делот на Судскиот совет, 

а во поглед на независноста утврдени се:

Приоритет 3: Да се отстранат елементите од системот за дисциплинска одговорност и 

за разрешување на судиите кои во моментов ја поткопу

теорија и во практика; 

Приоритет 5: Обезбедување проактивна улога на судскиот совет и на највисоките 

судови во заштита на независноста и во заштитата од влијанија(и преку подобрена 

комуникациска стратегија и преку одлучувачк

притисок)  

 

Основна анализа на работата на Судскиот совет

 

Според истражувањето на Институтот за човекови права односно нивната Основна 

анализа на работата на Судскиот совет, презентирани се резултати од перцепц

однос на независноста.39 

Така на неколку прашања упатени до адвокатите добиени се следните перцепции:

 На прашањето дали Судскиот Совет на Република Македонија е самостоен и 

независен орган, адвокатите, во 90.2 % случаи одговориле со НЕ, додека 4.9 % 

одговориле потврдно и исто толку (4.9%) дале други одговори 

 Во однос на прашањето дали другите тела, институции и органи ја почитуваат 

независноста на Судскиот совет на РМ, 85.2% од адвокатите одговориле дека не 

ја почитуваат независноста на Советот, 7,4% 

                                                          
39Основна анализа на работата на Судскиот совет, Институт за човекови права, Скопје,  

Судскиот совет енезависен и транспарентен при донесувањето на 

дувањето на итните реформски приоритети во Македонското 

правосудство од Институтот за човекови права 

Според Анализата на спроведувањето на итните реформски приоритети во 

Македонското правосудство од Институтот за човекови права, Институт за европски 

политики и Македонското здружение на млади правници, во делот на Судскиот совет, 

а во поглед на независноста утврдени се: 

Приоритет 3: Да се отстранат елементите од системот за дисциплинска одговорност и 

за разрешување на судиите кои во моментов ја поткопуваат судската независност, и во 

Приоритет 5: Обезбедување проактивна улога на судскиот совет и на највисоките 

судови во заштита на независноста и во заштитата од влијанија(и преку подобрена 

комуникациска стратегија и преку одлучувачки акции за реагирање на влијанија или 

Основна анализа на работата на Судскиот совет (2016) 

Според истражувањето на Институтот за човекови права односно нивната Основна 

анализа на работата на Судскиот совет, презентирани се резултати од перцепц

Така на неколку прашања упатени до адвокатите добиени се следните перцепции:

На прашањето дали Судскиот Совет на Република Македонија е самостоен и 

независен орган, адвокатите, во 90.2 % случаи одговориле со НЕ, додека 4.9 % 

дговориле потврдно и исто толку (4.9%) дале други одговори 

Во однос на прашањето дали другите тела, институции и органи ја почитуваат 

независноста на Судскиот совет на РМ, 85.2% од адвокатите одговориле дека не 

ја почитуваат независноста на Советот, 7,4% одговориле дека ја почитуваат, а 
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и транспарентен при донесувањето на 

 

дувањето на итните реформски приоритети во Македонското 

Според Анализата на спроведувањето на итните реформски приоритети во 

Македонското правосудство од Институтот за човекови права, Институт за европски 

политики и Македонското здружение на млади правници, во делот на Судскиот совет, 

Приоритет 3: Да се отстранат елементите од системот за дисциплинска одговорност и 

ваат судската независност, и во 

Приоритет 5: Обезбедување проактивна улога на судскиот совет и на највисоките 

судови во заштита на независноста и во заштитата од влијанија(и преку подобрена 

и акции за реагирање на влијанија или 

Според истражувањето на Институтот за човекови права односно нивната Основна 

анализа на работата на Судскиот совет, презентирани се резултати од перцепции по 

Така на неколку прашања упатени до адвокатите добиени се следните перцепции: 

На прашањето дали Судскиот Совет на Република Македонија е самостоен и 

независен орган, адвокатите, во 90.2 % случаи одговориле со НЕ, додека 4.9 % 

дговориле потврдно и исто толку (4.9%) дале други одговори  

Во однос на прашањето дали другите тела, институции и органи ја почитуваат 

независноста на Судскиот совет на РМ, 85.2% од адвокатите одговориле дека не 

одговориле дека ја почитуваат, а 

на работата на Судскиот совет, Институт за човекови права, Скопје,   
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останатите 7,4% дале друг вид одговори.  

 Исто така 84% од анкетираните одговориле дека начинот и критериумите за 

избор на членовите на ССРМ НЕ гарантираат непристрасност и 

професионалност на избраните членови, 7 % сметаат дека начинот и 

критериумите за избор сепак гарантираат непристрасност и професионалност 

нa избраните членови, а 9% од испитаниците дале друг одговор.  

 На прашањето "Дали сметате дека изборот на судии од страна на ССРМ е 

целосно објективен и дека врз основа на него се избираат квалитетни судии?" 

92% одговориле со НЕ, 4% одговориле со ДА и 4% дале друг одговор.  

 Во однос на прашањето "Дали според Вас Судскиот совет во вистинска смисла 

на зборот ја обезбедува и ја гарантира самостојноста и независноста на 

судската власт?" 94,3% од испитаниците одговориле со НЕ, 2.4% одговориле со 

ДА и 3.3% дале други одговори.  

 

Наоди и Заклучоци по однос на индикаторот Независност 

 

1. Од чисто нормативен аспект, а и според бројот и значењето на доверените 

функции Судскиот совет е поставен на таков начин што одговара со неговата 

Стратешка поставеност во рамките на општествениот односно судскиот систем на 

Република Северна Македонија. 

2. Набљудуван во контекст на Судскиот буџетски совет, Советот како тело има 

релативно слаба врска со Судскиот буџетски совет.  

3. Доверените функции нормативно се усогласени со неговата поставеност во 

рамките на судскиот систем на државата, и онака како што се поставени, 

набљудуван изолирано, нормативно можат да ја гарантираат независноста и 

самостојноста. 

4. Согласно законот,  генерално се дадени гаранциите против надворешните 

притисоци. Сепак, во определени области, овие гаранции се нарушени со барањата 

на согласности од извршната власт за внатрешните организациони акти и 

вработувања. 

5. Покрај постоењето на годишни програми, политика за квалитет и етички кодекс, 

отсуството на подолгорочен стратешки план во изминатиот период на 

функционирање на советот, од неговото воспоставување, па до денес, во кој ќе се 

пропишат мерки и активности за одржување и гарантирање на независноста на 

среден и долг рок, претставува недостаток кој мора да биде пополнет во најкус 

можен рок. 

6. Иако декларативно поставено со законот, во праксата не постои вистинска 

финансиска самостојност и независност на Судскиот совет, дотолку повеќе што 

востановен е самостоен Судски буџет,  од кој се финансира и Советот, а која 

големина е определена со закон како процент на БДП, кој не се исполнува во 

капацитетот пропишан со Законот. 
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7. Стратешката поставеност на Судскиот совет како дел на судската власт, не одговара 

со заложбата за финансиска независност дадена во Законот за судски буџет, 

бидејќи Судскиот совет е практично лишен од можноста да влијае врз работата на 

Судскиот буџетски совет, и на алокација и реалокација на сопствените потреби од 

средства во рамките на буџетот наменет за судскиот совет. 

8. Сегашниот состав и поделбата на начинот на избор на составот нормативно 

осигурува Советот да биде во мнозинство составен од судии и тоа со минимум 9 

членови, (8 со непосредно од судиите и еден - Претседателот на Врховниот суд). Со 

ваквата поделба во изборот, треба  de lege lata  да се избегне мајоризација на 

законодавната и извршната власт во учеството на работата на Советот, а во рамките 

на поделбата на власта и постоењето на checks and balances. 

9. Сегашниот статус на членовите на Советот како професионалци, најдобро одговара 

на неговата стратешка поставеност, бидејќи спротивното, односно можноста 

членовите на Советот да извршуваат и судиска функција, и функција на член на 

Советот, може да биде на штета на независноста, што ќе ја наруши основната 

премиса за постоењето на Советот како гарант на независноста. 

10. Според нормативната поставеност, без да се анализираат други аспекти, а во врска 

со условите за избор на членовите de lege lata, обезбедена е независноста и 

самостојноста на Советот. 

11. Во однос на начинот на одлучување, постои нормативна подлога која што ја има во 

предвид заложбата за обезбедување на независноста со цел истата да биде 

понатамошно и гарантирана. Изземањето од одлучување на министерот за правда 

ја зајакнува независноста, додека изземањето од одлучување на претседателот на 

Врховниот суд може да биде предмет на понатамошна анализа бидејќи сепак иако 

е член по Функција, претставува член од редот на судиите. 

12. Сегашната законска поставеност во изборот на претседателот и заменикот ја 

ограничува можноста членовите на Советот самостојно и врз основа на принципот 

на еднаквост да одлучуват за раководењето со Советот. 

13. Функциите на планирање и известување како обврска Советот номинално ги 

исполнува. Иако, може да се констатира дека годишното планирање е во голема 

мерка загрозено поради отсуството на средства на ниво на целото судство, со што 

се намалуваат можностите за планирање согласно вистинските потреби, па 

наместо тоа се врши планирање врз основа на расположливите финансиски 

капацитети. Со тоа, Советот е релативно независен во областа на Планирањето 

поради предизвиците со финансирањето на судската власт воопшто. 

14. Според сознанијата на проектниот тим,  разгледувањето на годишниот извештај од 

страна на Собранието,  не резултира со предлагање на мерки со цел да се 

адресираат прашањата кои се наведени во извештајот, а се однесуваат на 

независноста, пред се финансиска. 

15. Со Законот од 2019 година, корпусот на функции во врска со изборот и 

одговорноста на судиите , во најширока смисла на оваа генеричка функција е 
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досега најдобро разработен, што оди во прилог на зголемената независност.  

16. Фактичката зависност од извршната власт, преку барањето за добивање на 

потребни согласности за вработувања, но и недостатокот на средства за 

воведување на систем за анализа и статистика кој треба да го следи работењето на 

судиите од сите аспекти, е пречка за независноста. 

17. Креирањето на релевантните подзаконски акти со кои ќе се зајакнат основите за 

избор, а особено за утврдување на одговорност на судиите, ќе ја зголеми 

перцепција за независноста, и ќе ги зголеми капацитетите на Советот за водење на 

постапки без надворешни влијанија, врз основа на објективни критериуми. 

18. При Одлучувањето за одземање имунитет и барање са одобрување притвор, и 

времено оддалечување од судиска функција не се нотираат закани по однос на 

независноста во постапувањето. 

19. Советот е независен и самостоен во извршувањето на Функцијата на предлагање на 

судии во Уставниот суд, со тоа што помеѓу останатото постојат и определени 

гаранции за зачувување на независноста со тоа што треба предлогот да биде од 

постојните судии, и да помине со најмалку 8 гласови.За самата постапка за 

предлагање на судии во Уставниот суд, повеќе разработено е во делот Квалитет. 

20. Независноста и самостојноста во одлучувањето од аспект на извршување на 

Нормативната функција на Советот е целосно запазена, освен во делот за актите за 

Систематизација и Внатрешна организација. Освен за овие акти, Советот може 

полноважно да одлучува и е ослободен од влијание на извршната односно 

законодавната власт во донесувањето на одлуките од негов домен.  

21. Актите за внатрешна систематизација и организација се донесуваат со претходна 

согласност на МИОА, , што на некој начин ја загрозува самостојноста на Советот, 

бидејќи неговото финансирање и користење на средствата е предетерминирано со 

законот за Судски буџет, во рамките на кој би требало слободно да може да 

располага со алоцираните средства и да врши соодветни планирања и измени во 

овие акти слободно , без согласност на извршната власт. 

22. Истото се однесува и за вработувањата во стручната служба, за кои е потреба 

согласност од МИОА и Министерството за финансии, иако со актите се предвидени 

работните места кои треба да се пополнат, што пак исто така задира во 

независноста. 

23. Советот, иако ја подобрил,  се уште не демонстрира потребно ниво на независност, 

од аспект на перцепции на пошироката јавност. 

 

ЕФИКАСНОСТ 

Услови за ефикасност согласно стратешката поставеност 
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Ефикасноста на еден систем или ентитет се мери, во најопшто поставена дефиниција  

според тоа колку тој може да ги остварува работните задачи во определено време со 

зададените ресурси заради исполнување на неговите функции определени со 

легислативата, и тоа квалитетно, независно, транспарентно и одговорно. 

Судскиот совет одигрува клучна улога го гарантирањето помеѓу останатото и на 

ефикасноста на судството и треба повторно да се опсервира низ призмата на односот 

на финансирањето и односот со Судскиот буџетски совет, за што беше обрнато 

внимание во делот Независност. 

Притоа мора да се истакне дека ефикасност и ефективност на судскиот систем во 

целина, како и на Судскиот совет како дел од судската власт, се нужни претпоставки за 

подигање на европските и меѓународните стандарди и не може секогаш ефикасноста 

да се набљудува и гледа изолирано, туку мора да биде ставена во контекст со: 

 квалитет на законите за судството, постојната поставеност на судска мрежа во 

сите инстанци, вклучително и нивната поврзаност со Советот,  неговата стручна 

служба, бројот на судии, финансирање, пристап на граѓаните пред судот, судска 

служба итн.  

 ефикасноста ставена во контекст со организирање на останатите државни 

органи, јавното обвинителство и јавноообвинителската служба, државно 

правобранителство, адвокатура, нотаријат, извршители  итн. 

 Квалитет, ефикасност и ефективност на одлучувањето односно постоење на 

претпоставки за нивното подигање (услови за работа, едукација, информатички 

и други помагала во делењето правда, достоинство, интегритет, заштита од 

политички и други влијанија итн.) 40 

Крајно, сето ова е условено од обезбедувањето на материјални услови за работа и 

функционална вистинска независност на Советот, за тој да може ефикасно е ефективно 

да ги обавува своите функции дадени со законот. 

 

Стратешки документи релевантни за ефикасноста 

 

Стратегија за работа на Судскиот совет на Република Северна Македонија 

Во рамките на Судскиот совет не е изработен стратешки документ, и со тоа нема 

стратешки начела во однос на е адресирањето на ефикасноста. 

 

Годишни програми за работа на Судскиот совет на Република Северна Македонија и 

Акциски планови 

Годишните програми за работа на Судскиот совет, се донесени за сите изминати  

извештајни години, вклучително и за 2020 година. За пример, Годишниот план за 2020 

                                                           
40

Заклучоци на Научна и стручна расправа на тема „Ефикасност на судството како битна компонента на 
судските реформи“, МАНУ, Скопје  
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година содржи и акциски план со кој е предвидено преземање на активности за 

адресирање на ефикасноста во судството. Овој документ не се осврнува подетално 

како Советот планира да ја адресира ефикасноста на Советот и воопшто дали и како се 

мери ефикасноста на Советот. 

 

Политика за квалитет 

Во рамките на Советот е донесена Политика за квалитет, со која се предвидуваат 

мерки и активности за континуирано унапредување на процесите и на системот за 

квалитет според ISO 9001:2015 Стандарди во работењето. Иако ова не е документ кој 

што има стратешки насоки, туку повеќе генерички , сепак воведените 123  интерни 

процедури се од значење помеѓу останатото и за ефикасноставо извршување на 

функциите.41 

 

Етички Кодекс 

Во постојниот Етички кодекс се утврдени начела за професионалност, трудољубивост , 

доверливост и објективност, кои заедно со другите начела даваат рамка во прилог на 

зголемување на ефикасноста. 

 

Мерење на ефикасност на Советот 

 

Од добиените и расположливи информации, Судскиот совет нема параметри врз 

основа на кои ја мери сопствената ефикасност, како што тоа го прави во поглед на 

судовите. Сепак, тоа не значи дека Советот како орган е имун од следење на 

сопствената ефикасност во рамките на извршувањето на неговите функции, со оглед на 

фактот што дел од функциите кои ги извршува се сродни со основната функција на 

судовите.  

Со оглед на фактот што тој извршува функции кои се директно поврзани со 

ефикасноста на судството, односно е задолжен да ја следи неговата ефикасност, но и 

самиот да биде ефикасен во извршувањето на сопствените функции доверени со 

закон, оваа анализа ќе се фокусира на анализа на ефикасноста во рамките на неговите 

функции, групирани по сродност и тоа:  

1. Ефикасност во вршењето на надзорната функција кон судовите од аспект на 

следење на резултатите на работењето на судовите од аспект на ефикасност и 

ажурност и  оценување на  тримесечните, полугодишните и годишните извештаи за 

работа на судовите јавно објавување на својата веб страница, 

2. Ефикасност на процесите во рамките на Советот кои се однесуваат на неговите 

овластувања: 

2.1. Постапување по претставки и поплаки 

2.2. Избор на судии, времено упатување 

                                                           
41

 Политка за квалитет, 14.12.2016 година. 
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2.3. Избор на претседатели на судови 

2.4. Утврдување престанок на судиска функција 

2.5. Утврдување на одговорност на судија и претседател на суд 

2.6. Избор и разрешување на судии поротници 

2.7. Временото оддалечување од вршењето на функцијата судија, 

2.8. Одлучување за одземање имунитет и одобрување притвор  

3. Ефикасност во  вршење на обврските за планирање и изготвување извештаи 

3.1. Определување на оптимален број на судии и судии поротници во судовите 

3.2. Утврдување на слободни судиски места во основните судови кои треба да се 

пополнат од Академијата 

3.3. Годишни програми 

3.4. Годишен извештај до Собранието 

4. Ефикасност во извршувањето на нормативната функција 

5. Ефикасност во извршувањето на функцијата за номинирање 

 

Одржување на седници 

 

За Советот да може да донесува полноважни и ефикасни одлуки одржува седници. 

Со Закон за изменување и дополнување на Законот за судски совет службен весник 

197 од 29.12.2017 година,  која одредба постои и во сегашното законско решение од 

2019 година, Советот задолжително најмалку еднаш во месецот одржува седница на 

која расправа поединечно по сите претставки и поплаки поднесени од граѓаните и 

правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите, како и 

за одолжување на судските постапки и одлучува за секоја одделна претставка и 

поплака, најдолго во рок од 60 дена од денот на нивниот прием во Советот.  

Ова значи дека даден е еден од параметрите според кои треба да се измери 

ефикасноста, а тоа е 60 денови од приемот на секоја претставка односно поплака да се 

одржи седница. 

 

Број на одржани седници 

 

2016 31 

2017 28 

2018 23 

2019 35 



 

Во Извештаите нема податок на колку од овие седници се расправало по претставките 

согласно барањата во Законот

1. Ефикасност во вршењето на надзорната 

следење на резултатите на работењето на судовите од аспект на ефикасност и 

ажурност 

Една од главните критики насочени кон  судството, кој доаѓа претежно од извршната 

власт се фокусира на „продуктивноста“ и „ефикасноста“ н

Квалитетот на правдата односно судскиот квалитет е потценет. При секоја проценка на 

судиите и судовите треба да се оствари рамнотежа помеѓу „продуктивност / 

ефикасност“ и „квалитет“. 42

Според овој документ, модерните трендови во 

судиите препорачуваат употреба на композитни податоци со кои се следи ефикасноста 

на судството како што се: 

1. Обем на работа по судија 

2. Продуктивност 

3. Времетраење на постапката 

4. Цена по предмет 

5. Стапка на решавање 

6. Буџет на судот43 

Следењето и оценувањето на работата на судовите и судиите е во директна 

корелација со организационите, техничките и човечките ресурси со кои располага 

                                                          
42

 Индикатори за перформанси и евалуација на судии и судови, Др.Пим Алберс, Специјален советник на 
CEPEJСовет на Европа. 
43

 Индикатори за перформанси и евалуација на судии и судови, Др.Пим Алберс, Специјален советник на 
CEPEJСовет на Европа. 

Во Извештаите нема податок на колку од овие седници се расправало по претставките 

согласно барањата во Законот. 

Ефикасност во вршењето на надзорната функција кон судовите од аспект на 

следење на резултатите на работењето на судовите од аспект на ефикасност и 

Една од главните критики насочени кон  судството, кој доаѓа претежно од извршната 

власт се фокусира на „продуктивноста“ и „ефикасноста“ на судиите и судовите. 

Квалитетот на правдата односно судскиот квалитет е потценет. При секоја проценка на 

судиите и судовите треба да се оствари рамнотежа помеѓу „продуктивност / 
42 

Според овој документ, модерните трендови во следењето на работата на Судовите и 

судиите препорачуваат употреба на композитни податоци со кои се следи ефикасноста 

Обем на работа по судија  

Времетраење на постапката  

Стапка на решавање  

Следењето и оценувањето на работата на судовите и судиите е во директна 

корелација со организационите, техничките и човечките ресурси со кои располага 

                   
Индикатори за перформанси и евалуација на судии и судови, Др.Пим Алберс, Специјален советник на 

Индикатори за перформанси и евалуација на судии и судови, Др.Пим Алберс, Специјален советник на 

62

 

Во Извештаите нема податок на колку од овие седници се расправало по претставките 

функција кон судовите од аспект на 

следење на резултатите на работењето на судовите од аспект на ефикасност и 

Една од главните критики насочени кон  судството, кој доаѓа претежно од извршната 

а судиите и судовите. 

Квалитетот на правдата односно судскиот квалитет е потценет. При секоја проценка на 

судиите и судовите треба да се оствари рамнотежа помеѓу „продуктивност / 

следењето на работата на Судовите и 

судиите препорачуваат употреба на композитни податоци со кои се следи ефикасноста 

Следењето и оценувањето на работата на судовите и судиите е во директна 

корелација со организационите, техничките и човечките ресурси со кои располага 

Индикатори за перформанси и евалуација на судии и судови, Др.Пим Алберс, Специјален советник на 

Индикатори за перформанси и евалуација на судии и судови, Др.Пим Алберс, Специјален советник на 
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советот. Идентификуваните предизвици со постојните системи најмногу се одразуваат 

во овој корпус на функции на Советот. 

Според сегашниот систем на следење и оценување на работата на судовите, сите 

податоци кои што судовите ги собираат и доставуваат се однесуваат на: 

 Примени предмети 

 Решени предмети 

 Заостанати предмети од претходен период 

 

Во рамките на Советот, овие податоци кои Судовите ги доставуваат ги обработува едно 

лице во рамките на Стручната служба и понатака ги пресметува податоците за време 

на решавање на предметите како и за стапката на решавање. Битно е да се напомене 

дека операциите за времето на решавање и стапката на решавање, не се одвива 

целосно автоматизирано, туку во дел се одвива по пат на  калкулација. 

Понатаму, постојниот систем има податоци за тоа кои предмети се постари од 2 и 

повеќе години. Податоците од судовите се прибираат и понатака се обработуваат и се 

определуваат оние предмети кои се постари од 3 години. И овој процес не се одвива 

целосно автоматизирано. 

Инаку, системот ги дава податоците поодделно за сите видови предмети, како на 

пример кривични полнолетни, граѓански, стопански итн. Според извршените 

интервјуа, стапката на решавање би можела да се пресметува автоматски, но во овој 

момент тоа не се прави на тој начин. 

 

2. Ефикасност на процесите во рамките на Советот кои се однесуваат на неговите 

овластувања 

Овој сет на функции, заедно со следењето на работата на судовите и судиите  е во нај 

обемниот опсег на функции гледан како една целина. Всушност, сржта на функцијата 

на Советот е да може, самостојно и ефикасно да врши избор на судиите, 

претседателите на судовите и судиите поротници, нивно унапредување, но  и нивно 

разрешување, дали по пат на исполнување на услови за престанок на функцијата, или 

врз основа на сторени повреди. Од аспект на останатите индикатори за добро 

управување, оваа анализа ќе се осврне и на другите аспекти. 

Сепак, ставено во корелација со релативната финансиската зависност од извршната 

власт, дел од овие функции се соочуваат со предизвици од аспект на нивна ефикасност 

и ефективност, а поради добивањето на потребните согласности од Министерството за 

финансии односно извршната власт од аспект на екипираност со човечки ресурси во 

стручната служба на Советот. 

Тоа пак понатака се рефлектира и на утврдувањето на бројот на потребни судиски 

места, но и при извршување на останатите функции во оваа група поради недостигот 

на средства и/или зависноста од извршната власт при добивањето на согласности за 
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вработување во својата стручна служба за извршување на работите во полн капацитет, 

односно екипирањето на судовите во нивните судски служби. 

Во периодот 2016 -2019 година врз основа на добиените податоците состојбата со 

извршувањето на овие функции изгледа вака: 

 

2.1. Постапување по претставки и поплаки 

Со измените на Законот за Судски совет, од 01.01.2018 година, надлежноста за 

постапување по претставки премина од Советот за утврдување на факти на Судскиот 

совет. 

Во рамките на Советот постои процедура како се постапува со претставките, која што 

во моментот на подготовка на оваа анализа е во фаза на ревидирање. 

Согласно законската регулатива, Советот задолжително најмалку еднаш во месецот 

одржува седница на која расправа поединечно по сите претставки и поплаки 

поднесени од граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на 

судовите и судовите, како и за одолжување на судските постапки и одлучува за секоја 

одделна претставка и поплака, најдолго во рок од 60 дена од денот на нивниот прием 

во Советот. 

Според добиените информации, Советот ја има одредено последната недела од 

месецот да биде посветена на Седница за расправа по претставките и поплаките. Тоа 

значи дека Советот во текот на периодот 2018-2019 година одржал по 12 седници 

годишно. 

 

Број на претставки и поплаки за кои одлучувал Советот за факти и Судскот 

советот 

 

2016 924 

2017 469 

2018 754 

2019 554 

 

Структура на претставки за 2018 година 

 

Преземени од Совет за 

утврдување на факти 

120 

Судски Совет 634 

Вкупно 754 

 

 



 

 

Ако се земе предвид дека Советот одржал 12 седници во текот на 2018 година за 

расправа по претставки, се доаѓа со просечен број на 

седница во текот на 2018 година.

 

Структура на претставки во работа за 2018 година

Разгледувани на седница

Неосновани

Основани

Делумно основани

Повлечени од подносител

 

Структура на претставки за 201

дека Советот одржал 12 седници во текот на 2018 година за 

расправа по претставки, се доаѓа со просечен број на 52 претставки разгледувани по 

текот на 2018 година. 

Структура на претставки во работа за 2018 година 

 

Разгледувани на седница 624 

Неосновани 609 

Основани 6 

Делумно основани 4 

Повлечени од подносител 5 

 

Структура на претставки за 2019 година 
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дека Советот одржал 12 седници во текот на 2018 година за 

2 претставки разгледувани по 

 



 

 

Вкупно претставки

Разгледани 

Судски Совет

Остаток 

 

Забелешка, Остатокот од 52 предмети по претставки не значи дека тие не се ставени 

во работа, бидејќи може да биле поднесени пред истекот на 2019 година, и тие 

влегуваат во вкупниот збир на претставки во тековната година.

Ако се земе предвид дека Советот одржал 12 

расправа по претставки, се доаѓа со просечен број на 

седница во текот на 2018 година.

 

2.2. Избор на судии, времено упатување

2.3. Избор на претседатели на судови

2.4. Утврдување престанок на

 

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

 

Вкупно претставки 554 

Разгледани на Седница на 

Судски Совет 

502 

Остаток  52 

Остатокот од 52 предмети по претставки не значи дека тие не се ставени 

во работа, бидејќи може да биле поднесени пред истекот на 2019 година, и тие 

влегуваат во вкупниот збир на претставки во тековната година. 

дека Советот одржал 12 седници во текот на 201

расправа по претставки, се доаѓа со просечен број на 42 претставки разгледувани по 

седница во текот на 2018 година. 

Избор на судии, времено упатување 

Избор на претседатели на судови 

Утврдување престанок на судиска функција 

Избор на судии 

2016 26 

2017 5 

2018 4 

2019 3 

66

Остатокот од 52 предмети по претставки не значи дека тие не се ставени 

во работа, бидејќи може да биле поднесени пред истекот на 2019 година, и тие 

 
седници во текот на 2019 година за 

претставки разгледувани по 



 

 

2016

2017

2018

2019

 

Избор на претседатели на судови

 

2016

2017

2018

2019

 

 

Утврден престанок на судиска функција

 

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

Времено упатени 

2016 15 

2017 5 

2018 12 

2019 5 

Избор на претседатели на судови 

2016 7 

2017 10 

2018 2 

2019 14 

Утврден престанок на судиска функција 

2016 30 

2017 25 

2018 25 

2019 14 
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Однос помеѓу избрани судии

 

 

 

Однос помеѓу број на судии на почеток на календарска година и на крај, по години, и 

тренд 

 

2.5. Утврдување на одговорност на судија и 

 

Според податоците од годишните извештаи, бројките за водени 

утврдување на одговорност на судија и претседател на суд 

следната: 

Однос помеѓу избрани судии, времено упатени  и утврден престанок на судиска 

функција 

Однос помеѓу број на судии на почеток на календарска година и на крај, по години, и 

Утврдување на одговорност на судија и претседател на суд 

Според податоците од годишните извештаи, бројките за водени 

утврдување на одговорност на судија и претседател на суд за периодот 2016/2018 

68

и утврден престанок на судиска 

 

Однос помеѓу број на судии на почеток на календарска година и на крај, по години, и 

 

Според податоците од годишните извештаи, бројките за водени постапки за 

за периодот 2016/2018 е 
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2016 3 

2017 7 

2018 7 

 

Во податоците од годишните извештаи за  2016-2018 година, не може да се заклучи 

дали некои од постапките кои се водени во една година, всушност се однесуваат и за 

другата година. Ваквото сценарио е сосема можно имајќи го во предвид фактот кога 

тие постапки биле иницирани, а кога финализирале со конечна одлука. 

Во текот на 2019 година,  поднесени се  барања за утврдување на одговорност за 

судија или претседател на суд против 107 судии. 

 

Запрени се 22 постапки  и тоа: 

 10 поведени во 2017 

 8 поведени во 2018  

 4 поведени во 2019 

 

Статус на барањата во 2019  

 9 отфрлени  

 58 отфрлени од страна на Комисија при Советот  

 4 запрени  

Врз основа на ваквите барања, во 2019 година разрешени се 4 судии и тоа: 

 3 во постапки поведени во 2017 година 

 1 во постапка поведена во 2019 година 

 

Според податоците за 2019 година, кои што во фаза на изработка на оваа Анализа се 
предмет на конечно утврдување и ревидирање заради изготвување на годишен 
извештај, се забележува дека Советот во 2019 година решавал и по барања за 
утврдување на одговорност поднесени уште во 2017 година. 
 
Од вкупно разгледаните пак 107 во 2019,  77 имале своја разрешница, што претставува 
процентуално учество од 71,96%, имајќи во предвид дека некои од овие барања може 
да се поднесени и на крајот на 2019 година, може да се заклучи дека Советот во 2019 
година постапувал ефикасно по ова прашање. 
 
Забелешка  
Во годишните извештаи од 2016-2018 година нема податоци за тоа колку барања 
добиле третман на барање за утврдување на одговорност на судија. 
 
За проектниот тим е релевантно да се напомене како тече постапката по претставки и 
каква е корелацијата на таа функција на советот со постапката за утврдување на 
одговорност на Судија односно Претседател на Суд. 
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Од информациите добиени во текот на оваа анализа, постапката за испитување на 
претставки и поплаки е варијабила од која зависи понатака како тече постапката за 
утврдување на одговорност, односно дали таа ќе се води во определени случаи, а сето 
тоа ставено во контекст на ефикасноста  За овој дел повеќе е наведено во индикаторот 
Квалитет. 
 

Детерминанти од кои зависи на ефикасноста на постапката  

 

Во поглед на постапките по претставки и за утврдување на одговорност на судија и 

претседател на суд, постојат две детерминанти, односно елементи кои можат да дадат 

неколку пермутации од кои зависи на каков начин се добиваат бројките по однос на 

ефикасноста на Советот во овие функции: 

 

 дали претставката ги задоволува формалните и содржинскиаспекти за да биде 
третирана како претставка или пак како барање за утврдување на одговорност 

 од првото всушност зависи дали таа ќе ја задржи процедурата за претставки 
или ќе резултира со постапка за утврдување на одговорност. 

 

Имено, иако таа може номинално да биде насловена како “претставка”, во самиот 

нејзин петитум се бара да се утврди одговорност на судијата. Онаму каде што има 

вакви практични дилеми од аспект на утврдување на фактичка состојба и супсумпција 

на правна норма, членот на Советот, кој е известител,  бара од Советот да се 

произнесе, каков карактер всушност да и се даде, од што зависи која постапка ќе биде 

иницирана.  

 

Аналогно, ако поднесокот упатен до Советот е насловен “Барање за утврдување на 

одговорност” и во неа есенцијално се бара судијата да биде разрешен, тогаш следува 

постапката за утврдување на одговорност. 

 

Најголем проблем претставува ситуацијата кога поднесокот е насловен ”Претставка”, 

но од содржината на петитумот се бара утврдување на одговорност, тогаш таа добива 

третман на претставка и тоа од две причини 

 

 Прво , заради тоа што барањата за утврдување на одговорност се построги 
според формата и содржината, и постои опасност тие да бидат in limine 
отфрлени од комисијата поради формални причини. 

 Второ, за да се осигура дека секоја поднесок кој содржи забелешка или било 
каква поплака на работата на судија биде темелно разгледана, со оглед на 
фактот што голем дел од претставките доаѓаат од неуки странки, кои заради 
незнаење односно неисполнување на законските барања кои треба да ги 
содржат поднесоците, не треба да го изгубат правото да добијат соодветен 
третман на своите наводи. 

 

Повеќе за двете постапки и односот помеѓу нив е даден во делот на индикаторот за  

Квалитет. 



 

 
 
Времетраење на постапка за утврдување на одговорност

 

Проектниот тим смета дека по ова прашање, илустративна е состојбата во 2019 

година. Имено, во текот на 2019 година,  поднесени се  барања за утврдување на 

одговорност за судија или претседател на суд против 107 судии.

 

Запрени се 22 постапки  и тоа:

 10 поведени во 2017 

 8 поведени во 2018  

 4 поведени во 2019 

 

Врз основа пак на барањата,  во текот на 2019 година разрешени се 

 3 во постапки поведени во 2017 година

 1 во постапки поведени во 2019 година

Времетраење на постапка за утврдување на одговорност 

Проектниот тим смета дека по ова прашање, илустративна е состојбата во 2019 

о текот на 2019 година,  поднесени се  барања за утврдување на 

одговорност за судија или претседател на суд против 107 судии. 

Запрени се 22 постапки  и тоа: 

 

 

 

 

Врз основа пак на барањата,  во текот на 2019 година разрешени се 4 

во постапки поведени во 2017 година 

во постапки поведени во 2019 година 
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Проектниот тим смета дека по ова прашање, илустративна е состојбата во 2019 

о текот на 2019 година,  поднесени се  барања за утврдување на 

 

 судии и тоа: 



 

 

Овие податоци укажуваат дека 

определени случаи траела 2 и повеќе години, пред тие да имаат своја завршница 

односно нивно запирање. 

 

Според регулативата во која постапувал Советот за период

времето на  траењето на постапк

услови за тоа не може да се пресмета со аритметичка точност.Тоа е 

неколку фактори: 

 Доставата на потребните известувања од државните органи кога Комисијата 

расправа по претставката односно 

 Доставата до судијата на одговор

 Прием на Одговорот,

 Закажувањето на расправата

 Потребата Советот за до утврдување на определени факти и околности и 

прибирањето на дополнителни докази доколку за тоа оцени Советот

 

Ваквата процедура, иако добро разработена во Законот и останатите акти,  зависи од 
горенаведените детерминанти, вклучително и отсуството на законски рок во кој 
Комисијата мора да ги прибере потребните известувања и докази, поточно нема рок 
во законот во кој државните органи треба да ги достават, туку рокот го определува 
Комисијата. Поважно е што нема предвидена можност за санкционирање на 
државните органи за ненавремена достава на податоците, што може да влијае врз 
ефикасноста. 
Според добиените информации во текот н
кои треба да се адресира е доставата, која значително влијае врз траењето на 
постапките. 
Конечно, сегашното законско решение дава можност секој да може да побара 

одговорност на судија, така што ваквиот широк опсег с

Овие податоци укажуваат дека постапката за утврдување на одговорност во 

определени случаи траела 2 и повеќе години, пред тие да имаат своја завршница 

Според регулативата во која постапувал Советот за периодот од 201

времето на  траењето на постапката за утврдување на одговорност, кога постојат 

услови за тоа не може да се пресмета со аритметичка точност.Тоа е 

Доставата на потребните известувања од државните органи кога Комисијата 

расправа по претставката односно прибира известувања и докази

Доставата до судијата на одговор, 

, 

Закажувањето на расправата, 

Потребата Советот за до утврдување на определени факти и околности и 

прибирањето на дополнителни докази доколку за тоа оцени Советот

роцедура, иако добро разработена во Законот и останатите акти,  зависи од 
горенаведените детерминанти, вклучително и отсуството на законски рок во кој 
Комисијата мора да ги прибере потребните известувања и докази, поточно нема рок 

те органи треба да ги достават, туку рокот го определува 
Комисијата. Поважно е што нема предвидена можност за санкционирање на 
државните органи за ненавремена достава на податоците, што може да влијае врз 

Според добиените информации во текот на Анализата, еден од ургентните проблеми 
кои треба да се адресира е доставата, која значително влијае врз траењето на 

Конечно, сегашното законско решение дава можност секој да може да побара 

одговорност на судија, така што ваквиот широк опсег секако дека не оди во прилог на 
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постапката за утврдување на одговорност во 

определени случаи траела 2 и повеќе години, пред тие да имаат своја завршница 

од 2018-2019година, 

ата за утврдување на одговорност, кога постојат 

услови за тоа не може да се пресмета со аритметичка точност.Тоа е предодредено од 

Доставата на потребните известувања од државните органи кога Комисијата 

прибира известувања и докази, 

Потребата Советот за до утврдување на определени факти и околности и 

прибирањето на дополнителни докази доколку за тоа оцени Советот. 

роцедура, иако добро разработена во Законот и останатите акти,  зависи од 
горенаведените детерминанти, вклучително и отсуството на законски рок во кој 
Комисијата мора да ги прибере потребните известувања и докази, поточно нема рок 

те органи треба да ги достават, туку рокот го определува 
Комисијата. Поважно е што нема предвидена можност за санкционирање на 
државните органи за ненавремена достава на податоците, што може да влијае врз 

а Анализата, еден од ургентните проблеми 
кои треба да се адресира е доставата, која значително влијае врз траењето на 

Конечно, сегашното законско решение дава можност секој да може да побара 

екако дека не оди во прилог на 



 

заложбите за ефикасност. Ваквиот широк опсег доведува до ситуации кога таквото 

право може и да се злоупотребува, со поднесување на пример на барање за 

одговорност на 200 судии ( што и во праксата се случило), што значи дека н

бројот, мора да биде процедурата запазена како што ја предвидува законот и 

подзаконските акти, што е пак дополнително оптоварување за Советот, а особено на 

Стручната служба. 

 

Повторување по утврдена повреда со Одлука на Европски суд за човекови

 

2016

2017

2018

2019

 

Слично како и постапката за постапување по претставки и поплаки, повторувањето на 

постапката по одлука на ЕСЧП е исто така предетерминирана од неколку фактори:

 Ефикасноста на меѓуресорската комисија за извршување 

 Сите детерминанти кои ја детерминираат постапката за претставки и 

утврдување на евентуална 

 

2.6. Избор и разрешување на судии поротници

 

 

2016

2017

2018

2019

 

Утврдување на престанок на судија поротник

 

заложбите за ефикасност. Ваквиот широк опсег доведува до ситуации кога таквото 

право може и да се злоупотребува, со поднесување на пример на барање за 

одговорност на 200 судии ( што и во праксата се случило), што значи дека н

бројот, мора да биде процедурата запазена како што ја предвидува законот и 

подзаконските акти, што е пак дополнително оптоварување за Советот, а особено на 

Повторување по утврдена повреда со Одлука на Европски суд за човекови

2016 3 

2017 7 

2018 7 

2019 5 

Слично како и постапката за постапување по претставки и поплаки, повторувањето на 

постапката по одлука на ЕСЧП е исто така предетерминирана од неколку фактори:

Ефикасноста на меѓуресорската комисија за извршување на пресудите на ЕСЧП

Сите детерминанти кои ја детерминираат постапката за претставки и 

евентуална одговорност дискутирани погоре. 

Избор и разрешување на судии поротници 

Избор на судии поротници 

2016 155 

2017 168 

2018 131 

2019 25 

Утврдување на престанок на судија поротник 
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заложбите за ефикасност. Ваквиот широк опсег доведува до ситуации кога таквото 

право може и да се злоупотребува, со поднесување на пример на барање за 

одговорност на 200 судии ( што и во праксата се случило), што значи дека независно од 

бројот, мора да биде процедурата запазена како што ја предвидува законот и 

подзаконските акти, што е пак дополнително оптоварување за Советот, а особено на 

Повторување по утврдена повреда со Одлука на Европски суд за човекови права 

 
Слично како и постапката за постапување по претставки и поплаки, повторувањето на 

постапката по одлука на ЕСЧП е исто така предетерминирана од неколку фактори: 

на пресудите на ЕСЧП 

Сите детерминанти кои ја детерминираат постапката за претставки и 



 

2016

2017

2018

2019

 

 

Однос на избрани поротници и со престанат мандат

 

 

2016 319 

2017 1202 

2018 73 

2019 35 

 

 

 

 

 

Однос на избрани поротници и со престанат мандат
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Однос на избрани поротници и со престанат мандат 
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2.7. Временото оддалечување од вршењето на функцијата судија 

2.8. Одлучување за одземање имунитет и одобрување притвор  

 

Во периодот 2016-2019, Советот одлучувал и за времено оддалечување на функцијата, 

во случаи кога биле исполнети законските услови за тоа. 

Во текот на 2019 година, од сознанијата на проектниот тим добиени од Судскиот совет, 

укинат  е имунитетот на судија на Управниот суд во мај 2019 година и на еден член на 

Советот осомничен за истрага за измама во декември 2019 година. Во двата случаи 

Советот не дозволил да биде определена мерка притвор. 

 

3. Ефикасност во вршење на обврските за планирање и изготвување извештаи 

Корпусот на овие функции опфаќа планирање и определувањето на бројот на 

потребните места во судовите, како и бројот на места кои треба да се пополнат од 

редот на Академијата.  

 

3.1. Определување на оптимален број на судии и судии поротници во Судовите 

Судскиот совет на Република Северна Македонија е надлежен за утврдување на 

оптималниот број на судии и судии поротници по судовите, за која цел се формираат 

комисии. 

Комисиите врз основа на податоци прибавени од АКМИС системот за последните две 

години прават анализа и проекција за секој суд.  

Анализата се прави врз основа на податоци за: 

 вкупниот број на судии во судот,  

 вкупниот број на предмети во работа во судот,  

 вкупниот број на нерешени предмети;  

 приливот на нови предмети;  

 ориентационата месечна норма;  

 совладување на заостатокот на нерешени предмети и  

 други околности кои се од влијание за определување на бројот на судии. 

 

Комисиите по спроведената анализа изготвуваат извештај кој се доставува до 

претседателот и членовите на Советот, кој прибавува мислење од Општата седница на 

Врховниот суд на РСМ и од седница на судиите на соодветниот суд, по што Советот 

донесува одлука со која се определува бројот на судиите и судиите поротници во секој 

суд. 

Комисиите најмалку еднаш годишно вршат анализи за утврдување на потребата од 

намалување или зголемување на бројот на судии и ги доставуваат на сите членови на 

Советот. 

Оптималниот број на судии и судии поротници по судови во Република Македонија се 

определува со одлуки на Судскиот совет на Република Македонија, применувајќи го 



 

начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои не 

се мнозинство во Република Македонија, согласно со Годишната прогр

на Судскиот совет на Република Македонија. 

Ваквата функција се извршува  согласно податоците добиени од АКМИС системот кој 

што ги дава параметрите по однос на сите судови од аспект на прилив и одлив на 

предмети, односно примени, решени, укин

Последен пат Советот во 2015 година донел одлука со која се определува оптималниот 

број на судии во судовите. Според последната одлука од 2019 година, бројот на судии 

во Република Северна Македонија е зголемен за 3 места и тоа в

 

Трендот на предвидениот број на судии во судовите

 

 

Според законската регулатива Комисиите најмалку 

утврдување на потребата од намалување или зголемување на бројот на судии и ги 

доставуваат на сите членови на Советот.

Според расположливите податоци, комисиите работеле на оваа функција во 2015 и во 

2019 година, но не и во периодот 2016

 

3.2. Утврдување на слободни судиски места во основните судови кои треба да се 

пополнат од Академијата 

Утврдување на слободни судиски места во основните судови, исто така се прави со 

формирање на Комисија, која ги зема во предвид 

места во основните судови, како и проекцијата за потребите од местата кои се 

пополнуваат по завршување на почетната обука во Академијата за судии и јавни 

обвинители,изготвува извештај со предлог одлука кој го доставува до 

на Советот најдоцна до 10 март во тековната година, а по извештајот на Комисијата и 

предлог одлуката, Советот расправа на седница и донесува одлука со која се утврдува 

начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои не 

се мнозинство во Република Македонија, согласно со Годишната прогр

на Судскиот совет на Република Македонија.  

Ваквата функција се извршува  согласно податоците добиени од АКМИС системот кој 

што ги дава параметрите по однос на сите судови од аспект на прилив и одлив на 

предмети, односно примени, решени, укинати и преиначени предмети. 

Последен пат Советот во 2015 година донел одлука со која се определува оптималниот 

број на судии во судовите. Според последната одлука од 2019 година, бројот на судии 

во Република Северна Македонија е зголемен за 3 места и тоа во Врховниот суд.

рендот на предвидениот број на судии во судовите во периодот 2016

Според законската регулатива Комисиите најмалку еднаш годишно 

утврдување на потребата од намалување или зголемување на бројот на судии и ги 

доставуваат на сите членови на Советот. 

Според расположливите податоци, комисиите работеле на оваа функција во 2015 и во 

2019 година, но не и во периодот 2016-2018 година. 

3.2. Утврдување на слободни судиски места во основните судови кои треба да се 

Утврдување на слободни судиски места во основните судови, исто така се прави со 

која ги зема во предвид вкупниот број на слободни судиски 

места во основните судови, како и проекцијата за потребите од местата кои се 

пополнуваат по завршување на почетната обука во Академијата за судии и јавни 

обвинители,изготвува извештај со предлог одлука кој го доставува до 

на Советот најдоцна до 10 март во тековната година, а по извештајот на Комисијата и 

предлог одлуката, Советот расправа на седница и донесува одлука со која се утврдува 
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начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои не 

се мнозинство во Република Македонија, согласно со Годишната програма за работа 

Ваквата функција се извршува  согласно податоците добиени од АКМИС системот кој 

што ги дава параметрите по однос на сите судови од аспект на прилив и одлив на 

ати и преиначени предмети.  

Последен пат Советот во 2015 година донел одлука со која се определува оптималниот 

број на судии во судовите. Според последната одлука од 2019 година, бројот на судии 

о Врховниот суд. 

во периодот 2016-2019 година 

 

 вршат анализи за 

утврдување на потребата од намалување или зголемување на бројот на судии и ги 

Според расположливите податоци, комисиите работеле на оваа функција во 2015 и во 

3.2. Утврдување на слободни судиски места во основните судови кои треба да се 

Утврдување на слободни судиски места во основните судови, исто така се прави со 

вкупниот број на слободни судиски 

места во основните судови, како и проекцијата за потребите од местата кои се 

пополнуваат по завршување на почетната обука во Академијата за судии и јавни 

обвинители,изготвува извештај со предлог одлука кој го доставува до претседателот 

на Советот најдоцна до 10 март во тековната година, а по извештајот на Комисијата и 

предлог одлуката, Советот расправа на седница и донесува одлука со која се утврдува 
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бројот на слободните судиски места во основните судови кои се пополнуваат по 

завршување на почетната обука, кој го доставува до Академијата до 31 март во 

годината кога е донесена. 

3.3. Годишни програми  

Што се однесува до донесувањето на Годишните програми за работата на Судскиот 

совет за изминатите 3 години истите се донесени во предвидениот рок. Годишните 

програми содржат и акциски план, со наведени активности кои треба да се преземат 

во годината за која што се однесуваат. 

 

3.4. Годишен извештај до Собранието 

 

Исто така, Судскиот совет во законски предвидениот рок (30 април во тековната 

година), го доставил до Собранието Годишниот извештај за работа44. 

 

4. Ефикасност во извршувањето на нормативната функција 

Од аспект на ефикасноста, нормативната функција по редот на нештата би требало да 

се анализира прво, бидејќи од неа произлегуваат сите останати основи според кои се 

вршат останатите функции. Ваквата функција има за цел да му овозможи на  Советот 

да донесе определен број на подзаконски акти и други правни акти,  преку кои 

подетално ќе ги уреди прашањата од негова надлежност, за да може подоцна 

ефикасно да ги извршува, односно да има мерлива базична нормативна основа за да 

се извршуваат функциите од аспект на ефикасност. 

Советот е слободен да го уредува прашањето на нормативното делување, доколку 

истото е во согласност со Уставот и законот. 

Судскиот совет  во текот на неговата генеза и историјат работел врз основа на неколку 

прописи. Најновиот закон за судски совет наметнува обврски за донесување на 

определени нови подзаконски акти, односно прилагодување на постојните поблиски 

прописи заради усогласување со новата законска регулатива. Прв меѓу нив е секако 

деловникот за работа, но и останатите подзаконски акти. 

Ефикасноста во извршувањето на оваа функција генерално зависи од две компоненти.  

 Алоцираните финансиски, материјални  и човечки ресурси 

 Донесувањето на акти кои се conditio sine qua non  заради донесувањето на 

други акти кои се директно поврзани со првите. 

Од аспект на алоцираните финансиски, материјални и човечки ресурси, ефикасноста е 

условена со одржувањето односно воведувањето таму каде што сеуште не постои 

систем на мерење и следење на работата на судовите и судиите. 

Од аспект пак, на донесувањето на други акти кои се предикативен услов за носењето 

на останатите акти, односно за поефикасно вршење на функциите, Советот треба да 

                                                           
44

 Рокот за доставување на Годишниот извештај за работата на Советот за 2020 година е до 30.04.2020 
година, односно во времето кога оваа Функционална анализа е во подготовка. 
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донесе определени свои документи, методологии и акти со цел поефикасно 

извршување на својата функција. 

Така, во тек е донесување на Методологија за утврдување на сложеност на предмети, 

која треба да го пропише рангирањето на предметите според нивната комплексност, 

заради што е можно повеќе воедначување и објективизирање на квалитативните 

критериуми за оценување на судиите , но и следење на работата на судовите од аспект 

на нивна ажурност и ефикасност. 

Ваквата методологија пак е важна заради донесување на одлука за утврдување на 

месечна ориентациона норма. Понатака, овие акти имаат свое битно влијание врз 

правилникот за евалуација на судиите. 

Сите заедно пак, имаат свое влијание врз стратегијата за развој на човечките ресурси 

но и ревидирање на постојната систематизација, кои не се исто така донесени 

Инаку, во согласност со своите функции, Советот, и во текот на извештајниот период, 

но и постапувањето на сила на Закон од 2019 година, Судскиот совет во својата 

нормативн ги донел следните акти кои се неопходни заради извршување на 

функциите: 

 Деловник за работа на СС согласно новиот Закон за судовите од 2019г. 

 Правилник за интервју за избор на кандидат кои завршиле обука на 

Академијата 

 Правилник за избор во повисоките судови 

 

 

Преглед на Состојбата со предвидените акти кои треба да се донесат односно 
усогласат со новиот закон 

 

Подзаконски акт  Донесен 
или 

усогласен 

Не е 
донесен 

или 
усогласен 

-за начинот на рангирање и начинот на спроведување на 
интервјуто на кандидатите за судии на основен суд 

Х  

-за начинот на рангирање на кандидатите за судии во 
повисок суд, 

Х  

-за постапката за поведување и утврдување на трајно 
загубена способност за вршење на судиската функција 

Х  

формирањето на комисии за оценка на работата на судиите 
од пет члена на судии од сите апелациони судови односно 
од непосредно повисокиот суд 

Х  

-за донесувањето на обрасците и методологијата за 
квалитативните критериуми за оценување на работата на 
судиите 

 Х 

-за донесувањето на методологија со индикатори за 
утврдување на сложеноста на предметот 

 Х 
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-за донесувањето на обрасците и методологијата за 
квалитативните критериуми за оценување на работата на 
претседателот на суд 

Х  

-за потребните видови на здравствени прегледи, формата и 
содржината на психолошкиот тест и тестот за интегритет, 
нивото на практична работа со компјутери, како и рокот на 
важност на соодветните потврди 

Х  

-за формата и содржината на образецот на судската 
легитимација и начинот на нејзиното издавање и одземање 

Х  

 

5. Ефикасност во извршувањето на функцијата за номинирање 

Во извештајниот период опфатен со оваа анализа, Советот не бил повикан да даде свој 

предлог за судија во Уставниот суд на Република Северна Македонија , односно 

немало потреба таа функција да ја извршува. 

 

Перцепции добиени за ефикасноста од релевантни истражувања кои во својот 

фокус го имале Судскиот совет 

 

Анализата на спроведувањето на итните реформски приоритети во Македонското 

правосудство од Институтот за човекови права(2018)45 

 

Според оваа анализа, дадени се определени заклучоци и препораки, кои се особено 

во делот на улогата на извршувањето на пресудите на ЕСЧП, кое пак е дел од 

постапките предвидени во рамките на функциите на Советот од што пак зависи и 

неговата ефикасност во таа постапка и тоа: 

 

П.1. Потребно е редовно одржување на седници од страна на Меѓуресорската 

комисија за извршување на одлуките на ЕСЧП согласно со законските одредби.  

З.2. Eфикасноста на целокупниот систем на извршување на одлуките на ЕСЧП не 

зависи само од еден орган, тука од заемната и координирана работа на сите 

засегнати страни. Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП и меѓуресорската 

комисија го следат процесот на извршување на одлуките на ЕСЧП, меѓутоа 

надлежните институции кои ги направиле повредите на правата загарантирани 

со ЕКЧП треба de facto да ги извршуваат и спроведуваат пресудите на ЕСЧП, се‘ со 

цел да не настануваат клонирани случаи пред ЕСЧП.  

П.2. Потребно е подолготрајно континуирано и сеопфатно следење на работата 

на надлежните органи, со цел утврдување конкретни специфики поврзани со 

подобрување на ефикасноста во спроведувањето на одлуките од ЕСЧП;  

                                                           
45

Анализа на спроведувањето на итните реформски приоритети во македонското правосудство, 
Институт за човекови права, МЗМП, Институт за европска политика Скопје, 2018 
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П.3. Воспоставување ефикасен систем на континуирана и навремена комуникација и 

редовно споделување на информациите помеѓу институциите, Бирото за 

застапување и меѓуресорската комисија;  

П.4. Спроведување редовни обуки на засегнатите институции во однос на 

отстранување на повредите на правата загарантирани со ЕКЧП, спречување на 

настанување нови клонирани случаи и извршување на одлуките на ЕСЧП. 46 

 

Основна анализа на работата на Судскиот совет- Транспарентност, отчетност и 

ефективност во работата на Судскиот совет, Институт за човекови права 

 

Според оваа анализа спроведена од Институтот за човекови права, од аспект на 

ефикасноста и ефективноста на Советот нотирано е дека 

“Главен проблем со кој се соочува Судскиот совет и судството во целина е 

недостатокот на судии поротници, поради недоволниот број на кандидати кои се 

пријавуваат на огласите. 

За ваквата појава има влијание нискиот надоместок од 250 денари од ден за 

вршење  на работата судија поротник, како и условот за поседување високо 

образование и ограничување на возрасната граница од 64 години. 

Судскиот совет со цел решавање на овој проблем повеќепати писмено доставил 

барања до Министерот за правда за зголемување на износот на надоместок. Со 

свој допис се обратил и до Министерството за правда и до Министерството за 

финансии.”47 

Заклучоци по однос на Ефикасноста 

1. Постои нормативна подлога во сегашниот систем на устроеност на Судскиот совет 

заради ефикасно извршување на своите функции. 

2. Отсуството на целосна финансиска независност ја загрозува ефикасноста , особено 

во поглед на доекипирање на стручната служба која треба да го понесе техничкиот 

и стручниот товар во процесот на ефикасно извршување на функциите на Советот. 

3. Недоволното алоцирање на средства предвидени со Законот за судски буџет 

директно влијае врз ефикасноста 

4. Функцијата на донесување на годишни програми и доставувањето на извештаи се 

извршува навремено, иако во нив отсуствуваат податоци за начинот на кој Советот 

ја мери и адресира ефикасноста во извршувањето на своите функции. 

5. Отсуството на Стратешки план не ја загрозува ефикасноста, иако може да влијае на 

неа, бидејќи нема подолгорочна стратегија како да се воведе систем за мерење на 

ефикасност на Советот. 

6. Донесувањето на подолгорочен Стратешки план би го адресирал ова прашање на 

највисоко ниво што би влијаело во креирањето на политики и преземање на мерки 

за адресирање на ефикасноста на долг рок. 
                                                           
46Ibid 
47

 Транспарентност, отчетност и ефективност во работата на Судскиот совет, Институт за човекови права,  
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7. Во сите извештајни години опфатени со оваа анализа, со постојниот систем 

разгледувањето и оценувањето на тримесечните и годишните извештаи на 

судовите се одвива навремено и во рамките на законски предвидените рокови, и 

истите ажурно се објавуваат на веб страницата на Советот. 

8. Со сите нотирани предизвици на постојниот систем на следењето на работата на 

судовите, Советот во рамките на предвидените рокови ја извршува својата 

функција, со навремено вршење на оценувањето на судовите, врз основа на 

расположливите резултати добиени врз основа на постојниот систем. Квалитетот 

на податоците кои во сегашната поставеност на системот се собираат и 

анализираат е предмет на анализа во делот Квалитет. 

9. Сепак, постојниот систем на прибирање и анализирање на податоците не е 

ефикасен, иако оваа функција навремено се извршува поради тоа што не се 

искористуваат можностите кои би ги дале модерните информатички технологии. 

10. Иако пред се овој сет на функции предоминантно се гледа од аспект на другите 

индикатори (ефикасност, квалитет итн.) овој корпус на функции е исто така 

детерминиран помеѓу останатото од практичната финансиска зависност на Советот.  

11. Од расположливите податоци, може да се заклучи дека функцијата на 

разгледување на претставки Советот ја извршува ефикасно, и согласно воведената 

интерна процедура за постапување по претставките. 

12. Потребно е воведување на автоматизиран систем за следење на времетраењето на 

секоја претставка.  

13. Трендот на бројот на избрани судии не го следи трендот на судии на кои им е 

констатиран престанок на функцијата. 

14. Трендот на вкупниот број на судии се намалува секоја година. 

15. Процентот на исполнетост согласно сегашната систематизација во Судовите е 

79,18%. 

16. Ефикасното извршување на оваа функција е во корелација со финансирањето, и 

предизвиците во добивањето на композитни податоци заради поквалитетно и 

поефикасно извршување на функциите на планирање. 

17. Иако со законот се предвидени рокови за ефикасно извршување на функцијата за 

утврдување на одговорност, траењето и ефикасноста е условена од неефикасната 

достава, како и од времето кое што е потребно за прибавување на известувања и 

докази од страна на државните органи и други ентитети. 

18. Широкиот даден опсег за кој може да поднесе барање за одговорност ги 

оптоварува капацитетите на Советот и неговата стручна служба. 

19. Процедурите за постапување по претставки и постапките за утврдување на 

одговорност со нивниот меѓусебен однос и третман на првите, претставуваат 

објективна пречка за искажување на ефикасноста со аритметичка точност. 

20. Определени постапки за утврдување на одговорност датираат уште од 2017 година, 

а своја разрешница нашле во 2019 година. 

21. Сепак,  со овие нотирани забелешки, може да се констатира дека Советот во текот 
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на 2019 година го надминал заостатокот на предмети за утврдување на 

одговорност од 2017 година. 

22. Во периодот 2016-2018 година, ефикасноста по однос на постапувањето на Советот 

во однос на повторувањето на постапката по одлука на ЕСЧП не може да се измери 

егзактно поради предвидената постапка со Законот за судски совет, но и со Законот 

за извршувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права, кој вклучува и 

Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на Европскиот суд за 

човекови права, но е детерминирана и од времетраењето од постапката пред 

Врховниот суд, кој прво ја укинува сопствената одлука и одлуката на Советот, која 

постапка потоа во целост се повторува.  

23. Имајќи во предвид дека во Извештајниот период, нотирани се 3 предмети кои се 

провлекуваат од 2016, и 7 во 2017 и 7 во 2018, кои се всушност истите предмети од 

2017 година, процедурата за повторување во целост не била ефикасна, иако од 

страна на Советот се преземени дејствијата кои се бараат од него. 

24. Изборот на судии поротници и нивниот недостаток е нотиран во Годишните 

извештаи како проблем во судството. Еклатантното зголемување во текот на 2017 

година на утврден престанок на функцијата судија поротник бара ургентни мерки  

со цел итно да се надмине.  

25. Советот ефикасно ги извршувал функциите за времено оддалечување од функција 

и за одземање на имунитет на судија. 

26. Во периодот 2016-2019 година, Комисиите на Советот само во 2019 година ја 

извршиле обврската за еднаш годишно да извршат анализа на утврдувањето на 

потребата за намалување или зголемување на бројот на судии. 

27. Извршувањето на функцијата за определување на оптималниот број на судии е 

предетерминиран од донесување на соодветни акти, но и оптимизација за 

процесот на планирање преку воведување на модерните статистички алатки. 

28. Врз основа на тоа, Советот објективно не можел оваа функција на правење на 

годишна анализа да ја изврши ефикасно. 

29. Утврдувањето на бројот на места кои треба да се пополнат од редот на 

Академијата во извештајниот период Советот ја извршувал ефикасно за сите 

години и во рамките на законските рокови 

30. Донесувањето на годишните програми се извршува ефикасно. 

31. Во годишните програми отсуствува проекција за слободни судиски места што е 

законска обврска.Сепак, помеѓу останатото функцијата на планирање зависи и од 

капацитетите на Академијата за судии и јавни обвинители и одолговлекувањето на 

процесот на избор на кандидати за почетна обука, како и законската можност 

судиите да можат да продолжат да ја извршуваат функцијата до 67 години старост. 

32. Функциите на планирање на потребните места во судовите , изготвување на 

Годишен план за работа како и доставувањето на Годишен Извештај за работата на 

Советот до Собранието во извештајниот период се извршувала ефикасно. 

33. Годишните програми треба да бидат подетални, за да содржат повеќе 
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индивидуализирани мерки и активности кои треба да се преземат со цел да се 

таргетираат и адресираат работите од областа на ефикасноста на Советот за 

годината во која што се однесуваат. 

34. Годишниот извештај исто така треба подетално да ги рефлектира причините 

поради кои не се извршени определени планирани активности, со цел таквите 

информации да послужат за креирање политики од страна на надлежните органи. 

35. Функцијата на долгорочно планирање со донесување на Стратешки план кој би ја 

адресирал и ефикасноста Советот не ја извршил, но истата ќе се реализира по 

донесувањето на Методологија со индикатори за сложеност на предметите, 

правилници за евалуација на работата на судиите и претседателите на судовите и 

Планот за стратешка комуникација. 

36. Генерално, нормативната функција СоветоTја извршува ефикасно со донесувањето 

на потребните подзаконски акти, заради извршување на функциите во полн обем и 

полн  капацитет.  

37. Во дел од извршувањето на својата нормативна функција Советот се соочува со 

предизвици од објективна природа, со ефикасноста, а пред се во донесувањето на 

Методологија за утврдување на сложеност на предмети, со цел да се утврди 

објективна ориентациона норма, но и да се планираат стратешките насоки во 

област на човечки ресурси и акти на систематизација.  

38. Законското барање за Систематизацијата и актите за внатрешна организација да 

добијат претходна согласност од МИОА влијаат врз ефикасноста на извршувањето 

на нормативната функција на Советот. 

39. Иако со закон се предвидени рокови за употреба на јазиците на кои зборуваат 

најмалку 20% од граѓаните, Советот треба да создаде услови за почитување на 

одредбите од Законот за употреба на јазиците. 

 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ 
 

Општо за принципот на транспарентност и неговата примена врз работата на 

Судскиот совет на Република Северна Македонија 
 

Транспарентноста подразбира јавност во работата на државните органи. Ако добро се 

анализираат дефинициите и објаснувањата за одговорноста, може да се заклучи дека 

принципот на транспарентност е содржан во принципот на одговорност, бидејќи 

доколку работата на државниот орган не е транспарентна, тогаш нема да постои ниту 

одговорност за неговата работа. Генерално, на сите граѓани, а особено на интересните 

групи кои директно ги засега работата на еден државен орган, мора да имаат увид во 

извршувањето на јавните овластувања на тој орган, како и да располагаат со 

инструменти за следење на постапките за носење одлуки. Исто така, јавноста треба да 



 

биде запознаена со прописите што се применети во постапките за остварување на 

нивните права на јасен и разбирлив начин. 

Постојат два вида на транспарентност и достапност на информациите од јавен интерес. 

Првата се нарекува проактивна транспарентност

информациите од јавен интерес уште пред информацијата да биде побарана. Во 

основата на овој поим лежи уверувањето дека сите информации од јавен интерес и 

припаѓаат на јавноста, а само се наоѓаат во владение на државниот орган. Всушност, се 

работи за уверување дека постои општо право на јавноста да знае, а проактивната 

транспарентност е механизам за 

реактивната транспарентност

знае, но тоа право во случајов се остварува врз основа на барање на информацијата.

Кога станува збор за Судскиот совет во нашата држава 

држави, транспарентноста како принцип на нивната работа, тргнувајќи од целта на 

нивното основање и постоење може да се сведе на следново 

на јавноста во функционирањето на судството преку доверба во работа

совет. Тоа подразбира споделување со јавноста на информациите кои ги создава или 

поседува Судскиот совет. Конкретно, транспарентното работење на ССРСМ вклучува:

 Известување на јавноста за изборот, разрешувањата и унапредувањата на 

судии во повисоки судови. 

Ова е една од основните надлежности на ССРСМ, а која истовремено трпи најголеми 

критики од јавноста. Ако се анализираат реакциите на стручната јавност, на 

Проактивна 
транспарентност

Сите информации 
се објавуваат

биде запознаена со прописите што се применети во постапките за остварување на 

нивните права на јасен и разбирлив начин.  

Постојат два вида на транспарентност и достапност на информациите од јавен интерес. 

проактивна транспарентност која подразбира објавување на 

информациите од јавен интерес уште пред информацијата да биде побарана. Во 

м лежи уверувањето дека сите информации од јавен интерес и 

припаѓаат на јавноста, а само се наоѓаат во владение на државниот орган. Всушност, се 

работи за уверување дека постои општо право на јавноста да знае, а проактивната 

транспарентност е механизам за остварување на ова право. Вториот вид е 

реактивната транспарентност. Станува збор, исто така, за право на јавноста да 

знае, но тоа право во случајов се остварува врз основа на барање на информацијата.

Кога станува збор за Судскиот совет во нашата држава или сличните тела во другите 

држави, транспарентноста како принцип на нивната работа, тргнувајќи од целта на 

нивното основање и постоење може да се сведе на следново – јакнење на довербата 

на јавноста во функционирањето на судството преку доверба во работа

совет. Тоа подразбира споделување со јавноста на информациите кои ги создава или 

поседува Судскиот совет. Конкретно, транспарентното работење на ССРСМ вклучува:

Известување на јавноста за изборот, разрешувањата и унапредувањата на 

овисоки судови.  

Ова е една од основните надлежности на ССРСМ, а која истовремено трпи најголеми 

критики од јавноста. Ако се анализираат реакциите на стручната јавност, на 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Проактивна 
транспарентност

Сите информации 
Инструменти за 

следење на 
постапките

Реактивна 
транспарентност

Доставување на 
информации по 

барање на јавноста
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биде запознаена со прописите што се применети во постапките за остварување на 

Постојат два вида на транспарентност и достапност на информациите од јавен интерес. 

која подразбира објавување на 

информациите од јавен интерес уште пред информацијата да биде побарана. Во 

м лежи уверувањето дека сите информации од јавен интерес и 

припаѓаат на јавноста, а само се наоѓаат во владение на државниот орган. Всушност, се 

работи за уверување дека постои општо право на јавноста да знае, а проактивната 

остварување на ова право. Вториот вид е 

. Станува збор, исто така, за право на јавноста да 

знае, но тоа право во случајов се остварува врз основа на барање на информацијата. 

 

или сличните тела во другите 

држави, транспарентноста како принцип на нивната работа, тргнувајќи од целта на 

јакнење на довербата 

на јавноста во функционирањето на судството преку доверба во работата на Судскиот 

совет. Тоа подразбира споделување со јавноста на информациите кои ги создава или 

поседува Судскиот совет. Конкретно, транспарентното работење на ССРСМ вклучува: 

Известување на јавноста за изборот, разрешувањата и унапредувањата на 

Ова е една од основните надлежности на ССРСМ, а која истовремено трпи најголеми 

критики од јавноста. Ако се анализираат реакциите на стручната јавност, на 

Реактивна 
транспарентност

Доставување на 
информации по 

барање на јавноста
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граѓанските организации кои ја мониторираат работата на правосудниот систем, како и 

реакциите на академската јавност, лесно може да се заклучи дека колку што е оваа 

јавност по инволвирана во процесот на избор на судии и нивно унапредување или 

разрешување на начин што можат да ги следат седниците на ССРСМ, образложенијата 

на нивните одлуки, да ја анализираат аргументацијата која ја даваат членовите на 

ССРСМ за донесените одлуки и сл, толку повеќе расте довербата во неговото (на 

Советот) законито, непристрасно и независно работење, а со тоа стивнуваат и 

критиките за изборот на судиите што Судскиот совет го направил преку своите одлуки. 

Сето тоа, генерално, доведува до јакнење на довербата на јавноста во целокупниот 

судски систем. Затоа, правилата за избор и унапредувања на судии треба да бидат 

јасни, одлуките да бидат донесени врз основа на законски критериуми и 

професионални заслуги на кандидатите, гласот на секој член на ССРСМ да биде 

објективен, а постапките за избор, унапредување и разрешување на судија да бидат 

јавни. 

 

 Објавување на статистички податоци за работата на судовите и на ССРСМ. 

Правењето анализи и споделувањето на статистичките податоци е уште еден важен 

начин за зголемување на транспарентноста на ССРСМ. Ваквите информации се добра 

основа за анализирање на учинокот, за следење на резултатите и детектирање на 

проблемите и предизвиците со цел да се подготват стратегии за нивно надминување и 

решавање. Собирањето, анализата и споделувањето на овие статистички податоци со 

јавноста има значење не само за подигање на транспарентноста на работата нацелиот 

судски систем, туку и за јакнење на односот помеѓу ССРСМ и судовите, а истовремено 

и за градење доверба помеѓу нив и граѓанското општество. За доследна реализација 

на оваа премиса потребни се сериозни инвестиции во информатичката технологија на 

ССРСМ и кадарот кој со неа ќе управува. 

 Пристап до содржината на одлуките на ССРСМ 

Зголемување на можностите за лесен пристап на јавноста не само до подзаконските 

акти и процедурите, туку и до содржината на конкретните одлуки што ги носи ССРСМ е 

исто така една од компонентите што го сочинува принципот на транспарентност. На тој 

начин се подига свеста на граѓаните за содржината и начинот на работење на Судскиот 

совет и за резултатите од неговата работа. Сите овие прописи и акти не треба само да 

бидат објавени на веб страницата на ССРСМ туку  треба да бидат соодветно сортирани, 

категоризирани и означени за да може на секој заинтересиран граѓанин да му бидат 

лесно и брзо достапни при нивно пребарување. 

 Јавност на седниците на ССРСМ 
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Седниците на ССРСМ треба да бидат јавни. Ова значи дека треба да биде овозможено 

присуство на сите заинтересирани лица, а пред се, на медиумите имајќи предвид дека 

најголем граѓани немаат интерес, ниту време да присуствуваат лично на седница на 

Судскиот совет, но затоа пак треба да бидат информирани за текот на седниците и 

донесените одлуки од страна на медиумите. Тие (новинарите) треба да бидат редовно 

и навремено известувани за дневниот ред на секоја седница на Судскиот совет, да ги 

следат седниците и после нивното завршување да можат да поставуваат прашања во 

интерес на јавноста и да добијат соодветни одговори. 

 Образложение на одлуките на ССРСМ 

Објавувањето на одлуките на ССРСМ и едноставниот пристап на граѓаните до нив, 

само по себе, не претставува транспарентно работење. Доследна транспарентност во 

работата на Судскиот совет ќе обезбеди само доколку неговите одлуки се 

аргументирани и темелно и прецизно образложени. Врз основа токму на 

образложението на одлуките се креира перцепцијата на јавноста за работата на 

ССРСМ. Анализирајќи ја аргументацијата врз која се засноваат донесените одлуки, 

граѓаните стекнуваат впечаток за независноста и стручноста на членовите на ССРСМ. 

Таа перцепција пак, е основен чинител за градењето доверба на граѓаните во Судскиот 

совет, како и за одговорноста и отчетноста на ССРСМ. Ова особено се однесува на 

постапките и одлуките за избор на судии, унапредување на судии во повисок суд, 

оценување и разрешување на судии. 

Правна рамка за начелото на транспарентност во работата на Судскиот совет на 

Република Северна Македонија 

Транспарентност во работата на Судскиот совет на Република Македонија до 

Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 

 

Во периодот пред изработката и усвојувањето на Стратегијата за реформа на 

правосудниот сектор, значи до 2017 година, во повеќе релевантни меѓународни 

извештаи констатирана е нетранспарентна работа на Судскиот совет во поглед на 

содржината на образложенијата на неговите одлуки. Забележана е недоволна 

примена на системот за објавување на судските одлуки и непостоење на алатки за 

нивно пребарување. Како проблем за доследна реализација на начелото на 

транспарентност е потенцирано непостоењето на ефикасен систем за собирање, 

обработка и анализа на статистички податоци за работата на судовите.  

Во тој период недоволно се развиени интерни канали за непречен однос на Судскиот 

совет со јавноста и за комуникација меѓу Судскиот совет и судовите, одалечување и 

оттуѓување на Судскиот совет од судството, како и непостоење на формални канали и 

капацитет на Судскиот совет (а, преку него и судството) да комуницира ефективно со 
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законодавната власт и со другите гранки на власта во врска со најзначајните стратешки 

и оперативни прашања. Во анализираниот период во Судскиот совет постои 

професионално лице задолжено за односи со јавноста - портпарол. Оваа мерка 

очигледно, сама по себе, не е доволна за постигнување на доследна транспарентност 

во работата на Советот. 

Воспоставен е нов централизиран портал www.sud.mk, со кој се опфатени одлуките на  

Судскиот совет и на сите 34 судови на територијата на државата, но пребарувањето и 

наоѓањето на конкретна одлука е отежнато бидејќи е невозможно одлуките да се 

пребаруваат по клучни зборови. 

Во описот на актуелната тогашна состојба со транспарентноста, во Стратегијата е 

констатирано: „Формата на годишните извештаи на работа на судовите, Судскиот совет 

и на Врховниот суд се нееднакви, што создава проблеми во однос на јасноста, 

разбирливоста и читливоста на извештаите, особено во делот на статистичките 

податоци поради несинхронизираност на податоците. Методологијата за судска 

статистика не се применува во пракса од причина што софтверот за собирање, 

обработка и анализа на статистичките податоци за работа во судството е 

нефункционален. 

 

Стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 на Владата за одговорноста 

на Судскиот совет 

 

Една од целите за носење на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор во 2017 

година беше зајакнувањето на механизмите на транспарентност, отчетност и 

одговорност на судскиот систем. Оттука, реализацијата на реформата во правосудниот 

сектор е замислена да се одвива преку аргументиран општествен, политички и научен 

дијалог за сите отворени прашања во врска со остварувањето на стратешките цели, во 

услови на аргументирана и толерантна расправа и со уважување на сите издржани 

аргументи во прилог на одделни решенија. На овој начин е утврдено дека треба да 

функционираат и сите институции од правосудството, вклучувајќи го и Судскиот совет 

и имајќи ја предвид, меѓу останатото, и транспарентноста во неговата работа. 

За реализација на целите што со реформата на правосудниот сектор треба да се 

постигнат, во поглед на остварувањето на утврденото начело на транспарентност, во 

Стратегијата се дефинирани следниве стратешки насоки: 

 Јакнење на транспарентноста на Судскиот совет  

За реализација на оваа стратешка насока, Акцискиот план на Владата предвидува дека 

е потребно воспоставување на јасни критериуми, правила и процедури за јавност на 
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седниците на Судски совет преку измена на Деловникот за работа на Советот, редовно 

објавување на закажаните седници, дневен ред и донесени одлуки и отвореност на 

Советот за медиумите и граѓанскиот сектор. Понатаму, Акцискиот план предвидува 

јавно објавување од страна на Судскиот совет на сите одлуки за избор, унапредување 

и разрешување на судии, како и на одлуките за утврдување на дисциплинска 

одговорност на судиите. Ова би се постигнало со воведување алатки за пребарување 

на одлуките на Судски совет, редовно организирање брифинзи за медиуми, стручна и 

научна јавност и унапредување на веб-страницата на Советот. Исто така, тој утврдува и 

активност на Судскиот совет која се состои во формирање специјализирана 

организациона единица за управување со системот за собирање, обработка и анализа 

на статистичките податоци за работата на судовите и следствено, задолжителна 

измена на правилниците за организација на работата и систематизација на работните 

места на Судскиот совет. 

 Зајакнување на капацитетите за односи со јавноста 

Оваа премиса е предвидено да биде остварена преку подготовка на наставни планови 

и програми за јакнење на комуникациските вештини и организирање обуки за лицата 

за односи со јавноста вработени во Судскиот совет, а ваквите обуки треба да се 

спроведат во рамките на Академијата за судии и јавни обвинители.  

 Изедначување на формата на годишните извештаи за работа на судовите, 

јавните обвинителства, ССРМ 

Кај реализацијата на оваа стратешка цел, во Акцискиот план е предвидена и изработка 

на посебна Методологија за воедначени обрасци за годишни извештаи на судовите кој 

ќе биде земен во употреба од страна на секој суд во државата при подготовката и 

поднесувањето на годишниот извештај за работа. 

 
Закон за Судски совет на Република Северна Македонија 
Законските одредби за обезбедување на транспарентно работење на ССРСМ 

претставуваат коректна основа за вклучување на јавноста во работата на овој орган. 

Сепак, ЗССРСМ утврдува само еден критериум за обезбедување проактивна 

транспарентност на Советот, а тоа е јавноста на седниците. Од друга страна, реалната 

проактивна транспарентност на Судскиот совет во голема мера зависи од содржината 

на подзаконските акти на Советот со кои се предвидува какви организациони единици 

за спроведување на начелото на транспарентност ќе бидат формирани во Советот, 

какви стручност и професионални квалификации ќе се бараат за вработените, кои ќе 

бидат надлежни за овој вид дејности и какви методологии и процедури ќе усвои 

советот за целосна реализација на начелото на транспарентност на самиот Совет, но и 

на судовите. 
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Така, ЗССРСМ има посебна одредба (чл. 39) која носи назив „Јавност во работата“. Во 

неа се утврдува дека седниците на Советот се јавни, како и тоа дека јавноста може да 

биде исклучена само со одлука на Советот заради заштита на угледот и интегритетот 

на судијата или кандидатот за судија. Притоа, за исклучување на јавноста од 

седниците, Советот одлучува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 

членови на Советот со право на глас. Дополнително, кога Советот донел одлука за 

исклучување на јавноста од седница, претседателот на Советот е должен да ја извести 

јавноста за причините за таквата одлука и во случај ако на истата седница донесува 

одлука со гласање, гласањето за одлуката треба да е јавно. Постои изречна забрана 

јавноста да биде исклучена кога Советот одлучува за избор на претседател на суд или 

избор на судија. Записникот од гласањето за избор на судии или за избор на 

претседател на суд кој јавно се објавува на веб страницата на Советот. Исто така, секој 

записник за работата на седницата на Советот се објавува на веб страницата на 

Советот, а се врши и тонски запис за текот на седницата. За жал, во моментот на 

подготовка на оваа Функционална анализа, на веб страницата на ССРСМ не можат да 

се најдат објавени записниците од сите седници. Не постои посебен дел на веб 

страницата со наслов „Записници“ како што е случајот со делот насловен „Одлуки“. 

Кога се  внесува зборот „записник“ во пребарувачот на веб-страницата, резултатите 

што се појавуваат се од 2015 година. Пребарувајќи надолу, може да се видат некои 

понови записници (на пр. од 2016 година). 

За зголемена транспарентност на работата на Судскиот совет, ЗССРСМ содржи и 

дополнителни обврски за Советот (чл. 36 ст. 2,3 и 4), а тоа е одржување на седница 

задолжително најмалку еднаш во месецот на која се расправа поединечно по сите 

претставки и поплаки поднесени од граѓаните и правните лица за работата на судиите, 

претседателите на судовите и судовите, како и за одолжување на судските постапки. 

На тие седници, ССРСМ одлучува за секоја одделна претставка и поплака, најдолго во 

рок од 60 дена од денот на нивниот прием и тие седници се јавни. Советот е должен и 

да донесува Годишна програма за работа со акциски план најдоцна до 15 декември во 

тековната година за наредната година. И оваа обврска на ССРСМ е во насока на 

зголемување на транспарентноста во работата, така што, јавноста однапред ќе биде 

запознаена за  планираните активности на ССРСМ и сите заинтересирани страни ќе 

можат да ја следат работата и реализацијата на Годишната програма. 

На крајот, секој член на ССРСМ е должен како и сите избрани и именувани лица да 

поднесува изјава за имотната состојба и интереси и промената на таквата состојба, а 

одбивањето да се поднесе таква изјава или невистинитоста на податоците содржани 

во изјавата, претставува основ за поведување дисциплинска постапка на членот на 

ССРСМ и негово евентуално разрешување од функција (чл. 34 ст. 1 алинеа 3 од 

ЗССРСМ). 
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Сепак, ССРСМ е надлежен да се грижи не само за сопствената транспарентност, туку и 

за транспарентноста на судовите. Имено, во рамките на квалитативните критериуми за 

оценување на работата на претседателите на судовите, ССРСМ е надлежен да изврши 

увид во веб страницата на судот (соопштенија за работа на судот, објавени одлуки, 

анализи и извештаи за работата на судот и слично) и слободен пристап до 

информации од јавен карактер, за да ги оцени односите со јавноста и транспарентност 

во работењето на судот чиј претседател го оценува (чл. 92, ст. 1, алинеа 5 од ЗССРСМ). 

За да може доследно да ја спроведе оваа надлежност, ССРСМ треба да го измени и 

дополни Деловникот за работа, како и да донесе посебна методологија за проценка на 

транспарентноста и односите со јавноста на судовите која би била прилагодена за 

секој суд одделно и специфицирана. 

ССРМ исто така има обврска да ги објавува годишните извештаи за работата на 

судовите. Ваквите извештаи се објавени за само две години. Најновиот е од 2018 

година, а оној пред тоа е за 2016 година. Покрај тоа, извештаите не се наративни. Тие 

се објавуваат како табели со основни информации за приливот и одливот на случаи. 

Понатаму, иако овие извештаи нудат некои релевантни информации за работата на 

судството, тие не се доволни за темелни анализи или студии поврзани со судството. На 

пример, табелите не дозволуваат истражувач или креатор на политика да го процени 

квалитетот на првостепените судови бидејќи нема информации за бројот на изменети 

пресуди во постапките во втор степен. Покрај тоа, недостатокот на дополнителни 

информации не дозволува да се извлечат заклучоци во врска со човечките капацитети, 

техничките ресурси и другите предизвици со кои се соочуваат судовите. Едноставно, 

овие бројки служат како чисти статистички индикатори за ефикасност на судовите. Без 

дополнителни информации, тие не можат да бидат почетна точка на какви било 

реформи во судството.48 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 

ССРСМ е задолжен да објавува одреден број и вид информации како и сите други 

јавни органи согласно со Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер и на тој начин да го остварува принципот на транспарентност во својата 

работа. Според податоците од истражувањето „Отвореност на судството во Република 

Северна Македонија“ на Центарот за правни истражувања и анализи, во врска со 

спроведување на ЗСПИЈК, веб страницата на ССРСМ има следна содржина: 

Објавени информации:  

                                                           
48(Битраков К., Елена С. (2020). Отвореност на судството во Република Северна Македонија, Центар за 

правни истражувања и анализи ISBN 978-608-65909-8-7: 

https://cpia.mk/media/files/112029-otvorenost-na-sudstvoto-vo-republika-severna-makedonija.pdf 
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 Објаснување кои се правните надлежности на ССРСМ како имател на 

информациите, кои се неговите главни должности и задачи;  

 Основни податоци за контакт со ССРСМ како имател на информации како што 

следува: име, адреса, телефонски број, број на факс, е-пошта и веб-страница;  

 Податоци за одговорното лице кај ССРСМ како имател на информации (CV, 

контакт информации, итн.);  

 Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со 

информации од јавен карактер во ССРСМ со следниве информации: име и 

презиме, е-пошта и телефонски број;  

 Прописи кои се однесуваат на надлежноста на ССРСМ како имателот на 

информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во Службен весник;  

 Прописи донесени од ССРСМ како имател на информации во согласност со 

неговата надлежност во форма на подзаконски акти: правилници (правилник за 

внатрешна организација, правилник за систематизација на работните места, 

правилник за заштитено внатрешно пријавување и друго), уредби, наредби, 

упатства, планови , програми, решенија и други видови акти за извршување на 

законите и другите прописи, кога со закон се овластени за таа намена;  

 Стратешки планови и стратегии за работа на ССРСМ како иматели на 

информации;  

 Годишен буџет и годишни сметки;  

 Годишни финансиски планови по квартали и програми за спроведување на 

буџетот (но не се лесно воочливи); 

 Начин на поднесување на апликација за пристап до информации (начин на 

поднесување на усна и писмена апликација за пристап до информации, како и 

електронска апликација) и 

 Извештаи за работењето доставени до органите надлежни за контрола и 

надзор. 

Делумно објавени информации 

 Нацрт програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични 

документи што се однесуваат на актите кои се во надлежност на ССРСМ како 

имател на информации, соопштенија за преземања од веб-страницата во 

согласност со законските надлежности, билтени, службени весници. 

Необјавени информации 

 Основни податоци за контакт со лицето овластено за заштитено внатрешно 

пријавување: име и презиме, е-пошта и телефонски број; 

 Список на лица вработени во ССРСМ како имател на информации, вклучувајќи 

позиција, службена е-пошта и  службен телефонски број; 
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 Органограм за внатрешната организација; 

 Годишни планови и програми за работа (што претставува обврска и според 

ЗССРСМ); 

 Извештај за ревизија; 

 Целосна документација која се однесува на јавните набавки; 

 Статистички податоци за работата на судството. Иако Судскиот совет треба да 

објави податоци за работењето на судовите, делот на неговата веб-страница со 

наслов „Статистика“ и „Анализа“ се целосно празни. Од друга страна, кога 

станува збор за годишните извештаи за работата на судовите, објавени се само 

оние за 2018 и 2016 година. Овие извештаи не се наративни туку во табеларна 

форма и не даваат детали за предизвиците со кои се соочуваат судовите, 

пречките за нивното функционирање, бројот на судиите, бројот на вработените 

итн. 

Кога станува збор за веб страницата на ССРСМ, треба да се истакне дека таа содржи 

ажурирани информации за седниците на Советот. ССРСМ редовно објавува 

информации за нивното одржување Овие најави за седниците можат да се најдат на 

почетниот дел од веб-страницата. За разлика од ажурноста во објавување на 

соопштенија за одржување седници, ССРСМ не покажува таква успешност во поглед на 

објавувањето на своите одлуки. Напротив, делот насловен како „Одлуки“ на веб 

страницата на ССРСМ е сосема нефункционален и речиси неупотреблив за 

корисниците и заинтересираните за овие информации. Особено создава конфузија 

фактот што првата објавена одлука во овој дел е одлука донесена во 2009 година, а 

потоа следи одлука од 2012, па од 2015 година. Одлуките од годините по 2015 

воопшто не се објавени. Најдолу во овој дел на веб-страницата има пребарувач кој 

исто така не е многу функционален и не ја олеснува работата на заинтересираните. 

Имено, за корисниците да најдат одредена одлука на ССРСМ, тие треба да го знаат 

датумот кога е таа донесена, или барем да обезбедат временска рамка (од-до) и да ја 

бараат меѓу сите резултати. 

Анализа на резултати од интервјуа 

Од интервјуата со испитаниците во врска со прашањето за транспарентноста на 

работата на ССРСМ, неподелен е ставот дека тоа претставува област во која 

најверојатно перформансите на Советот се најслаби која бара сериозно внимание, 

работа и вложување за состојбата да биде подобрена. Сите испитаници укажуваат на 

фактот дека иако во ССРСМ има назначено портпарол, тој чекор, сам по себе, не 

вродува со резултат во насока на зголемување на транспарентноста на органот, и уште 

повеќе, во создавање на реална перцепција на јавноста за работата на Советот со што 

би се градела и нејзината доверба во оваа институција. Одговорите добиени од 

интервјуата се состојат во недвојбен став на испитаниците дека наместо портпарол, на 
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ССРСМ му е потребна организациона единица во рамките на службата составена од 

најмалку двајца извршители кои би се грижеле за непречена комуникација со јавноста 

на професионален и ефикасен начин. Притоа, испитаниците истакнуваат дека овие 

извршители треба да имаат соодветно образование од областа на новинарството или 

односи со јавност, а притоа да имаат соодветно искуство за работата на судскиот 

систем во државата. Дел од нив сметаат дека објавувањето на податоци на веб 

страницата на ССРСМ и присуството на мал број заинтересирани лица на седниците на 

ССРСМ не е доволно за доследна реализација на начелото на транспарентност. Тоа 

што недостига е проактивно соопштување и обраќање кон јавноста за реалните 

резултати од работата на ССРСМ, за предизвиците со кои се соочува Советот, како и за 

неговата ефикасност постигната во последниот период. Претседателот на Советот е 

обременет со подготовка и пишување на соопштенија за јавност, што во никој случај 

не претставува дел ниту од неговите надлежности, ниту пак од стручните 

квалификации. Кај сите испитаници, несомнено постои заложба во ССРСМ да се 

вработат и соодветно да бидат континуирано обучувани лица кои ќе ја вршат 

комуникацијата со јавноста на стручен и професионален начин со што помалку 

интервенции во нивната работа од страна на членовите на ССРСМ. 

 

Заклучочоци за Транспарентност 

1. Транспарентноста на Советот во директна линија ја зголемува перцепцијата за 

транспарентноста на судството. 

2. Советот нема посебна методологија за проценка на транспарентноста и односите 

со јавноста на судовите која би била прилагодена за секој суд одделно и 

специфицирана, иако има донесено Правилник за комуникација на судовите, а во 

тек е усвојување на План за стретешка комуникација кои се исклучително значајни 

чекори кон зголемена транспарентност. 

3. Советот комуницира со јавноста претежно преку Претседателот, иако има 

сопствена служба и лице кое што е задолжено за односи со јавноста. 

4. Стручната служба треба да биде зајакната во делот на односи со јавноста, како од 

организационен, така од аспект на човечки ресурси. 

5. Потребно е да бидат интензивирани обуките на стручната служба, и лицата 

задолжени во рамките на неа за односи со јавноста. 

6. Потребно е Недостига  проактивно соопштување и обраќање кон јавноста за 

реалните резултати од работата на ССРСМ, особено за истакнување на 

постигнатите резултати во однос на извршувањето на функциите и тоа по сите 

индикатори, како и  за предизвиците со кои се соочува Советот и причините за тоа. 

7. Веб страницата на Советот се ажурира со соопштенија и записници од седници, а 

треба да биде редовно ажурирана и со останатите содржини. 
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КВАЛИТЕТ 
 

СТРАТЕШКА ПОСТАВЕНОСТ ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ 

 

Квалитетот на работата на една институција или орган се оценува преку многу 

параметри, и процесот на мерење и следење на квалитетот е нај подложен на 

субјективни интерпретации и оцени. Сепак, кога се работи  за судовите и судската 

власт, квалитетот проникнува низ сите индикатори за добро управување на еден или 

на друг начин, и на некој начин претставува нивен обединител. 

Првите асоцијации кога се зборува за судската власт е секако независноста, 

ефикасноста и транспарентноста. Она што ги обединува сите овие постулати е секако 

квалитетот. Без квалитет во рамките на самите себе како посебни области, тие не 

можат да се гледаат изолирано еден од друг. 

Кога се зборува за квалитетот на судската власт, исклучително е тешко да се 

воспостават мерливи и егзактни критериуми според кои тој квалитет би можел да биде 

искажан во квантитативна форма. Проблемот се мултиплицира кога е во прашање тело 

кое што не е суд во класична смисла на значењето, но кому му е пак доверено правото 

но и обврската за да се грижи за квалитетот на работата на судската власт во целина. 

Се разбира дека прашањето на квалитетот не е изолирано од останатите уставни и 

законски постулати во рамките на корпусот на модерно демократско општество и 

поимањето на постапувањето во фер постапка. Тоа е зајакнато со присуството на 

супранационалните инструменти кои согласно Уставот се дел на внатрешниот правен 

поредок се исто така во правната рамка. Пред се, Европската конвенција за Човекови 

Права и Европскиот суд за човекови права, и во прв ред интерпретацијата на членот 6 

на Конвенцијата. 

Мерењето на квалитетот на правдата е активност што може да даде малку 

задоволство и награда. Потенцијалниот ризик кај правосудните оператори е тоа што 

многу малку ги перцепираат придобивките, додека други ќе речат дека податоците 

нема да им кажат ништо што веќе не знаат. Други ќе речат дека тоа е губење пари и 

време, само додавајќи друг слој бирократија наместо да се фокусирате добро да ја 

извршите работата. 

Според Документот усвоен од страна на Европска комисија за ефикасност на правдата 

(CEPEJ), на 28-та пленарната сесија на 7.12.2016 како насловен  Мерење на квалитетот 

на правдата, со оглед на различните правни системи концептот е толку голем што не 

може да се сведе на единствена техника или методологија. Во тесна смисла, 

„квалитетот на правдата“ често се подразбира исклучиво како „квалитет на судски 

одлуки“. Додека во поширока смисла, таа опфаќа и клучни аспекти на начинот на кој 

се обезбедуваат судските услуги. Во овој случај, креаторите на политиките и 

реформаторите кои имаат за цел да го мерат квалитетот на ваков начин, ќе се 

фокусираат на аспекти што ја надминуваат квалитетот на одлуката и ќе вклучуваат 

параметри како што се навременост, стапки на активност, стапки на решавање, итн. 
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Како и да е, во секој случај изгледа симплистично да се фокусираме само на еден од 

овие концепти, дури и два не би дало целосна слика за ситуацијата. 

Во сеопфатна смисла, „квалитетот на правдата“ може да се сфати не само како 

квалитетот на судските одлуки и клучните аспекти на испораката на судските услуги, 

туку и сите аспекти што се релевантни за добро функционирање на правосудниот 

систем, обично се оценуваат преку перцепцијата на корисникот. Мерењето на овој 

начин значи да се земат предвид аспектите за квалитет што го надминуваат квалитетот 

на одлуките и вклучуваат различни елементи како што се јасност на постапката и 

судски одлуки, навремени процедурални чекори, достапност на судството и леснотија 

на употреба на достапни алатки. 

Конечно, мерењето на перцепцијата на корисниците во областа на правдата не значи 

дека правдата ќе се спроведува со цел да се задоволат очекувањата на корисниците, 

бидејќи постојат цели и институционални ограничувања што треба да бидат земени во 

предвид во правосудството. Довербата на корисниците е секако легитимна цел, но не 

е единствена.49 

Индикатори  за определување на Квалитетот 

Според овој документ, есенцијално може да се претпостави дека постојат два начина 

за мерење на степенот на квалитет генерични земено на определен производ или 

услуга: 

а) мерење на степенот до кој производ или услуга има одреден број на 

карактеристики и претходно дефинирани индикатори (сообразност со барањата); 

б) мерење на јазот помеѓу очекувањата што ги имал корисникот пред да ги користи 

стоките или услугите и проценката направена по употребата на овие добра или услуги 

(сообразност со очекувањата). 

Постојат два предуслови за мерење на квалитетот во согласност со принципот на 

сообразност со барањата опишани погоре: 

I. мора да има (претходно) дефинирани параметри за квалитет од аспект на 

процедура; 

II. мора да има фиксни стандарди за квалитет.50 

                                                           
49

 Европска комисија за ефикасност на правдата (CEPEJ), Мерење на квалитетот на правдата, документ 

усвоен на пленарната сесија на 7.12.2016, на 28-та пленарна сесија 
50

Ibid 
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Опсег на анализата на квалитетот на Судскиот совет 

Кога се работи за судската власт, Судскиот совет по однос на индикаторот Квалитет ќе 

биде предмет на опсервација од два аспекти: 

o Првиот, се однесува на Квалитет на процесите односно клучните процедури за 

кои е надлежен како институција и кои се спроведуваат во рамките на 

институцијата. 

o Вториот аспект е поврзан со квалитетот на податоците кои таа институција ги 

собира, обработува и анализира заради извршување на своите функции  

 

Стандардите за определување на квалитетот на работата на Судскиот совет, како дел 

на судскиот систем, се во најмала рака слични со стандардите за следење и мерење на 

квалитетот на работата на судовите и судиите. Тие стандарди ги опфаќаат аспекти од 

процесно и материјално право, односно квантитативни и квалитативни индикатории 

во рамките на квалитет на процесите односно процедури во клучните функции на 

Судскиот совет, особено процедурите за оценување и утврдување на одговорност, 

како и по однос на  квалитет на податоците врз основа на кои Советот ги извршува 

своите функции, особено оние на планирање, следење на работата на судиите и 

судовите и  нивно оценување 

Квалитет на процесите и процедурите 

Во рамките на  Советот е воведен  меѓународниот стандардот ИСО 9001:2015  за кој е 

добиен сертификат во текот на 2017 година од сертификационо тело акредитирано од  

Институтот за акредитација. Во Советот во примена се 123 процедури кои треба да го 

подигнат и одржуваат нивото на квалитет во работата. 

Воведувањето на овој стандард значи дека  во Советот се јасно дефинирани процесите 

и процедурите кои овозможуваат планирање, изведување, проверување, реализација, 

како и постојано подобрување на работењето. Со дефинирањето на процедурите се 

дојде до лесно пронаоѓање и идентификување на постоечките практики кои не се 

доволно ефикасни и според годишните извештаи преземени се активности за нивно 

подобрување со што се подобрило и работењето на институцијата. Во Советот е 

формиран Тим на претставници на раководството за квалитет кој постојано врши  

контрола на креирањето, одобрување и пуштање во употреба на документите по 

квалитет (процесни картици, процедури, работни упатства). 
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Во текот на 2018 година, подготвен е  програм-план за интерна проверка, формирани 

се тимовите на интерни проверувачи и спроведена е интерна проверка на сите 

процеси и процедури.   

Во однос на квалитетот на процедурите, тука всушност, главниот збор го има 

законодавецот кој ги пропишува рамките на постапувањето на Советот. Понатака 

оставено е на диспозиција на Советот овие процедури да ги разработува преку своите 

интерни акти. Предмет на оваа анализа од аспект на овие процесни механизми е дали 

се обезбедени потребните услови во Советот за тој да може квалитетно да одлучува во 

поглед на следните процедури кои се издвоени како есенцијални:  

1. Следење на работата на судовите и судиите и нивно оценување   

2. Постапување по претставки и поплаки 

3. Процедури за утврдување на одговорност 

4. Функции на планирање 

1. Следење на работата на судовите и судиите и нивно оценување   

Процедурите за оценување на судиите и судовите се поделени на две нивоа. Законот 

ги дава генералните одредници, додека Советот со свои акти подетално ги 

разработува одредниците дадени со Законот. 

Законот предвидува процедура за следење на работата на судиите преку редовно и 

вонредно оценување, а врз основа на квалитативни и квантитативни критериуми  

Целта е да се афирмира независноста, но и да придонесе кон јакнење на личната 

мотивација на судиите, обезбедување на натамошен професионален развој на судиите 

врз основа на нивните лични и професионални способности без какво било влијание, 

како и зајакнување на независноста и непристрасноста на судиите при вршењето на 

судиската функција, а сето тоа без да се наруши независноста и самостојноста на 

судијата и на претседател на суд во вршењето на судиската функција. 

Начинот на оценување е детерминиран од донесувањето на методологија на 

сложеност на предметите, која што треба дополнително да го објективизира процесот 

на оценување, што според резултатите добиени во текот на анализата, значително ќе 

допринесе кон објективизирање на квалитативните критериуми, и ќе ја зајакне 

личната мотивација на судиите да испорачуваат квалитетна и ефикасна правда. 

Ова во никој случај не значи дека и сегашната процедура не е квалитетна, туку ваквата 

методологија понатаму уште повеќе ќе ги објективизира критериумите, како и ќе го 

зајакне  квалитетот на податоците кои сегашниот систем ги прибира и собира и 

обраборува. 

Според сегашниот систем на следење на работата на судиите не се зема во предвид 

фактот на комплексноста на предметите на кои работат судиите. Како најчест пример 

со кој во текот на оваа анализа тимот се соочи е на некој начин изедначувањето на 

постапувањето на судиите во прекршочните предмети, наспроти предметите од 
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областа на организиран криминал и корупција, или сложени предмети од трговското 

право или граѓанските спорови. 

Во сегашната поставеност, овие предмети се на некој начин изедначено изразени 

квантитативно, и постои објективна неможност судиите кои работат на предмети со 

поголема или значително голема комплексност да бидат објективно оценети. 

Околу оценувањето на судиите со новите законски решенија системот на оценување е 

подобрен, со тоа што 5 предмети може да одбере судијата кој се оценува, а 5 

предмети се добиваат преку АКМИС  системот по случаен избор. 

 

Следење и оценување на работата на Судовите 

 

Собирање на податоци за работата на судовите е една од нај круцијалните функции на 

Советот. Што е уште поважно, податоците сами по себе не значат ништо доколку 

истите не се предмет на правилна анализа со цел да се добијат употребливи податоци 

со цел истите да носат до веродостојни заклучоци. 

Најпрво, проектниот тим со ова не сака да каже дека сегашните податоци не се 

употребливи, и не носат до веродостојни заклучоци. Напротив, со сегашниот систем на 

податоци кои се собираат, и во рамките на постојните информатички капацитети, се 

добиваат податоци, кои што повеќето ако не и претежно се информации од 

квантитативен карактер.    

Постојниот систем на собирање на податоци во Советот се одвива преку АКМИС 

системот кој што дава податоци за: 

 Вкупно предмети во работа 

 Број на примени предмети 

 Број на решени предмети 

 Број на нерешени на крај од период 

Потоа, со пресметка, се доаѓа до  

 Стапка на решени предмети по суд  

 Просечно време на решавање на предмети по суд 

Со помош на ваквите податоци се изготвуваат кварталните и годишните извештаи за 

состојбата на предметите во Судовите, и се дава оцена на нивната ажурност, од аспект 

на тоа дали го совладале приливот на предметии преку тоа се цени всушност дали 

определен суд бил ажурен или не. 

Овие податоци понатака служат односно помагаат во процесот на определувањето на 

ориентациона месечна норма, но и на утврдување на оптималниот број на судии во 

судовите.  

Системот исто така  дава индивидуални квантитативни податоци за секој судија за 

бројот на: 

 потврдени,  

 укинати и  

 преиначени предмети 



 99

Воедно, податоците се структурирани според правни области (кривична, граѓанска, 

стопанска, прекршоци итн.). 

На крајот на поглавјето кое се однесува за индикаторот Квалитет, проектниот тим дава 

сликовит приказ односно дескриптивна статистика на сегашните податоци кои што ги 

собира и анализира Советот, но не на начин на кој што тоа сега се изразува, туку преку 

употреба на информатички статистички алатки. 

 

2. Постапување по претставки и поплаки 

Процедурите за постапување по претставки и поплаки поминале низ неколку фази во 

историјатот на Судскиот совет. Сегашното законско решение предвидува секој да може 

да поднесе претставка односно поплака за работата на Советот, кои пак претставуваат 

своевидна увертира во постапка за утврдување на одговорност. 

 

Постапка по претставки 

Од сознанијата добиени по пат на интервјуа, голем дел од претставките не се во 

формата и содржината на претставки за кои е надлежен Советот, туку претставуваат 

жалбени наводи кои веќе биле истакнати во текот на постапките пред Судовите, што ги 

прави да бидат очигледно неосновани бидејќи биле предмет или се предмет на 

испитување во повисоки инстанци на судството. 

Кога Советот прима определен поднесок кој има третман на претставка, таа се 

заведува во ЈЕКМИС Системот за претставки и поплаки, и следи автоматска 

распределба кај член на совет, независно од тоа дали тој член е координатор за 

определениот суд за кој се однесува претставката. 

Потоа, претставката ја работи државен советник, кој ја разгледува и на образец прави 

листа на сите дејствија кои треба да се преземат во врска со неа( увид во списи, изјава 

од судија итн., по што следува кореспонденција заради обезбедување на овие 

документи. 

Следува изработка на заклучок од страна на членот на Советот со државниот советник, 

за тоа дали таа е основана или не, и потоа преку стручната служба се предава на 

Претседателот на Советот за да се стави како точка на седница. На седницата секој од 

членовите кои работеле на индивидуалните претставки дава образложение за нив. 

Сите членови имаат пристап електронски до сите списи кои се собрале во текот на 

прибирањето на известувањата пред седницата, по што следи расправа, на која што се 

повикуваат и подносителите на претставките и им се дава збор. 

Понекогаш, независно од реферирањето на членот од советот задолжен за 

индивидуална претставка, може да даде предлог истата да се одбие, а ако Советот 

оцени дека не се доволно утврдени фактите укажува што треба да се преземе за да се 

дополнат списите од страна на известителот кој работи на неа. 

Новина во работата на Советот, што се случува и во пракса, се случаите кога 

претставката е основана, таа претставка не се затвора туку се остава предметот во 

работа, и се дава до координаторот на предметниот суд од каде што потекнува 
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судијата или претседателот за кој се однесува, за да утврди дали постојат услови за 

барање утврдување на одговорност. Тоа Советот го прави ex officio. 

Понатаму, следи одлучување, дали треба да се утврди одговорност, и ако Советот 

одлучи за тоа, продолжува постапка за утврдување на одговорност, пропишана со 

Законот. 

Доколку Советот утврди дека  претставката е основана, но нема услови за утврдување 

на одговорност (како на пример во случајот со ненавремена изработка на одлуки), се 

известува подносителот дали неговата претставка е “Основана” или “Неоснована”. 

Тоа воедно се нотира во списот за предметниот судија за истото да послужи при 

процесот на негово оценување. Ако се утврдени определени недостатоци за тоа се 

известува судијата за кого е наменета, и се зема во предвид при неговата евалуација, 

преку членот на Советот- координатор на предметниот суд.  

Притоа, во одговорот што се дава на подносителот, ако не се работи за постапка која 

што треба да резултира со утврдување на одговорност, се укажува на подносителот за 

кои мерки ги презема Советот во врска со констатираното по однос на 

инидивидуалната претставка. Според добиените известувања во текот на анализата, 

потребно е Советот повеќе да се задржува на образложението на одговорот до 

подносителот, со оглед на фактот што советот не донесува одлука, туку го известува 

подносителот за исходот на неговата претставка. 

Со тоа постапката по претставка запира. Повторно примена претставка со истите 

наводи со службена белешка се запира. 

Меѓутоа, доколку Советот одлучи дека има елементи за да се утврдува одговорност на 

судија или претседател на суд, тогаш се формира Комисија која продолжува со 

постапка за утврдување на одговорност. 

Илустративно, протоколот односно алгоритамот за постапување по претставки е 

прикажан на следниот начин: 
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Алгоритам на постапка по претставки 
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3. Процедура за утврдување одговорност 

Законот предвидува процедура, во која има објективен и субјективен рок (шест месеци 

од денот на осознавање, односно не подоцна од три години од денот на повредата). 

Атрибути на оваа постапка се итност и доверливост. Итноста треба да  доведе до што 

поскоро завршување на постапката да резултира со одлука, а доверливоста има за цел 

да  ја заштити личноста и интегритетот на судијата против кого таа се води. 

Доверливоста е сосема оправдана, поради сензитивноста на работата која што ја 

извршуваат судиите, процесот на утврдување на одговорност не е достапен за 

јавноста. Тоа е разбирливо бидејќи може да влијае врз перцепцијата на 

индивидуалниот судија кој е соочен со таква процедура, која што сепак, не е конечна и 

не се поминати сите правни средства кој ја предвидува таа процедура. 

Сепак, оставена е можност, судијата за кого се води постапка да може да се откаже од 

тоа право, а на негово барање може да присуствува и претставник на Здружението на 

судиите. 

Законот од 2019 година предвидува рамка во која што Судскиот совет понатака, со свој 

подзаконски акт ја доуредува постапката за утврдување на одговорност на судија и 

претседател на суд. 

3.1. Процесни механизми за утврдување на одговорност 

По добивање на барањето за утврдување на одговорност на судија или претседател на 

суд, Советот од членовите со право на глас по пат на ждрепка формира Комисија 

наизвестители (во натамошниот текст: Комисијата) составена од три членови од кои 

два се од редот на членовите избрани од страна на судиите, а еден е од редот на 

членовите избран од страна на Собранието на Република Северна Македонија. 

Претседателот на Комисијата се избира со ждрепка од редот на членовите на 

Комисијата, која врши prima facie испитување на нивната основаност, и доколку утврди 

дека е очигледно неоснована, ненаврмена или нецелосна.  

Тоа значи дека во постапката за утврдување на одговорност, како прв филтер 

постапува Комисија, во неа задолжително членува член кој што е избран од 

Собранието, што е дел на принципот на проверки и баланси. 

Заштитните формални и материјални механизми вградени во оваа првична процедура 

имаат за цел Судскиот совет да не се претвори во жалбен орган односно  да навлегува 

во факти кои веќе биле предмет на разгледување од повисок суд во постапка по 
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правен лек или можеле да бидат предмет на разгледување од повисок суд, но не биле 

покренати со правен лек. 

За да се запази законитоста и објективноста, и да се отстрани арбитрерноста, одлуките 

кои оваа Комисија ги донесува се со мнозинство, кога се одлучува постапката да 

продолжи, но и со консензус за истата да прекине во тој стадиум. 

Понатака, доколку Комисијата одлучи да постапува,  постапката продолжува  достава 

на доказите до засегнатиот судија, кој има право на одговор, а и право на расправа, 

која што тонски се снима.  

Извештајот од расправата се доставува до Советот, кој може да одлучи ли да ја запре 

постапката ако нема основ, може да го разреши судијата, или ако постои 

дисциплинска повреда, може да изрече дисциплинска мерка. 

Против одлука на Советот има право на жалба само судијата, односно претседателот 

на судот за кого е поведена постапката за утврдување на одговорност,до Врховниот 

суд, кој заседава во состав утврден по пат на ждрепка кој може да потврди и укине 

одлука. Жалбениот орган не може да преиначи одука на Советот.Против одлуката на 

Врховниот суд не е предвиден правен лек  жалба или тужба.Законот за судски совет 

предвидува и процедура за повторување на постапката пред Советот, ако е утврдена 

повреда на право гарантирано со Конвенцијата. 

Иманентно е да се напомене дека во текот на постапката пред Советот, судија или 

претседателот на судот против кој се води постапка има право на фер судење согласно 

со гаранциите утврдени во членот 6 од Европската конвенција за заштита на 

човековите слободи и права, кој на некој начин поставува највисок стандард во делот 

на оваа постапка од аспект на фер судење.  
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Алгоритми на постапка за утврдување на одговорност на судија или претседател на суд 
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1. Функции на планирање 

Советот извршува важни функции од областа на планирањето во рамките на судската 

власт.Како по однос на утврдувањето на бројот на судии, но и судската мрежа. Не 

помалку е важно утврдувањето на ориентационата норма, односно ориентациониот 

број на предмети што треба да ги реши судијата. Ваквата функција е неизбежно 

поврзана како со квалитетот на податоците, така и со методите на нивна обработка, за 

да се добијат веродостојни, методолошки пристапи во сите подобласти кои се 

опфатени со функциите на планирање. Затоа оваа анализа ќе се осврне на квалитетот 

на податоците и нивната обработка. 

Квалитет на податоци и нивна обработка 

Сегашниот систем на прибирање и анализа на податоците се базира врз основа на 

квартални извештаи, што компаративно гледано со други држави е за пофалба. На овој 

начин можат да се следат трендови на пократки периоди во текот на една година. 

Податоците претставуваат агрегирани податоци, кои што произлегуваат од добро 

воспоставениот сегашен систем на нивно прибирање. Од овој систем може да се 

извлечат примери за дескриптивна статистика кои што се прикажани подолу во овој 

дел. 

Меѓутоа, сознанијата на проектниот тим кои ги потврдија и извршените интервјуа, 

укажуваат на фактот дека АКМИС системот сам по себе не може да ги даде објективно 

оцените во светло гледано само на ориентационата норма, приливот и одливот на 

предмети, нивна стапка на решавање и време на решавање, без да се донесе 

Методологија на сложеност на предметите за оценувањето да се објективизира. 

Вториот аспект на квалитет на податоците е со пошироко значење, и тоа од аспект на 

правилно и објективно планирање. Имено, Постојниот АКМИС систем не е поврзан со 

АБМС системот на Судскиот буџетски совет, така што во на годишно планирање сега се 

одвива на начин што се земаат податоци и искуства од изминатата година или години, 

како и податоци за приливот и совладувањето на предметите од АКМИС системот за 

утврдување на бројот на потребни судии. 

Отсуството на интероперабилност на АКМИС и АБМС системот го лишува Советот од 

добивање на податоци согласно контемпорарните статистички алатки за мерење на 

работата на судовите и судиите, и не даваат податоци на пример за следните 

параметри: 

 Буџетска ефикасност  

 Искористен капацитет, односно продуктивност на човечките ресурси 
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Буџетска ефикасност 

а) Најсимплифицирано поставено, буџетската ефикасност значи дали алоцираните 

средства на еден суд се потрошени ефективно и ефикасно, имајќи ги во предвид 

перформансите на тој суд во однос на резултатите од справувањето со предметите а 

врз основа на постојните податоци кои се собираат. 

При користењето на овој параметар, целта е 100%. 

Главната цел на параметарот за ефикасност на трошоците е да се укаже на разликите 

во ефикасноста според трошоците помеѓу различните судови,  а не да се прикажуваат 

просечните трошоци за обработка на случај. Ефективноста на трошоците на судот е 

означена со разликата помеѓу вистинскиот извршен буџет и моделбуџетот (т.е. 

просечната цена по случај помножена со  број на решени случаи). Можни се три 

сценарија:  

- просечна ефикасност на трошоците, т.е. не постои разлика помеѓу реалниот 

буџет и моделираниот буџет; 

- натпросечна ефикасност на трошоците, односно реалниот извршен буџет е 

понизок од моделираниот буџет. Во овој случај, трошоците на судот се ниски во 

однос на бројот на решени случаи и може да се зголемат финансиските ресурси 

со цел да се достигне модел буџетот; 

- потпросечна ефикасност на трошоците, односно реалниот буџет е повисок од 

моделираниот буџет. Во овој случај, трошоците на судот се високи во однос на 

бројот на решени случаи и, доколку е потребно, финансиските ресурси може да 

се намалат до нивото на модел буџетот. 

б) Искористен капацитет, односно продуктивност на човечките ресурси 

Исто така, наједноставно поставено, капацитет на искористеност пак има за цел да го 

искаже процентот на искористеност на човечките и материјални ресурси алоцирани за 

решавање на предметите во однос на алоцираните средства, на ниво на суд, 

одделение, па дури и индивидуа. 

Повторно, како и кај буџетската ефикасност, целта на параметарот е 100%  

Главната цел на параметарот за продуктивност на човечките ресурси е да укаже на 

разликите во продуктивноста помеѓу судовите. Продуктивноста на се искажува преку 

разликата помеѓу реалниот број на судии и  предвидениот модел за бројот на судии. 

Можни се три сценарија: 
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- просечна продуктивност, односно нема разлика помеѓу реалниот и моделот за 

бројот на судиите; 

- натпросечна продуктивност, односно реалниот број судии е помал од модел 

бројот на судии. Во овој случај, бројот на судии е низок во однос на бројот на 

решени случаи и, доколку е потребно, бројот на судии може да се зголеми за да 

се стигне до моделираниот број на судии; 

- потпросечна продуктивност, односно реалниот број на судии е повисок од 

моделираниот број на судии. Во овој случај, бројот на судии е висок во однос на 

бројот на решени случаи и, доколку е потребно, бројот на судии може да се 

намали за да се стигне до моделираниот број на судии. 

Целта на усвојувањето на ваквите модели на статистичка анализа е да се добијат  

суштински информации и податоци потребни за процесот на стратешко планирање на 

ресурсите и креирање  политики насочени кон подобрување на севкупните 

перформанси кои ги обезбедуваат Судовите, а конечно и подобрување на 

перцепцијата не само за Советот, туку и за судството воопшто во јавноста, преку 

добивање на точни, во реално време, интерактивни и сликовити прикази на работата 

на судовите. 

Ваквите алатки и податоците добиени од нив, можеби не би биле од примарно 

значење за оценувањето на судовите и судиите, иако можат да се користат и за тоа, но 

се незаменливи алатки за стратешко планирање и донесување на одлуки не само на 

среден и долг рок, туку и на краток рок односно во текот на секојдневното работење, и 

секако би помогнале во извршувањето на доверените функции на Советот преку 

добивањето на Клучни Индикатори за Перформансите (КИП). 

 

Креирање на Клучни Индикатори за Перформанси 

 

Примерите дадени погоре, треба да произлегуваат од постојниот систем на собирање 

и анализа на податоците во Советот и нивно унапредување преку взаемно вкрстување 

помеѓу себе и со други релевантни податоци ( на пример буџет, алоцирани средства, 

човечки капацитети во судовите, судии, судска служба, итн..) со цел да се добијат 

Клучни Индикатори за Перформансите (КИП) кои ќе претставуваат композитни 

величини од постојните податоци, кои вкрстени со останатите расположливи 

податоци ( кои сега или не се, или делумно се достапни на Советот, но се 

сегментирани)кои ќе даваат нови поквалитетни композитни податоци, и поквалитетно 

ќе ги даваат податоците за состојбата во судството која е една од функциите на 

Судскиот совет. 

Крајната цел е добивање на употребливи податоци кои се врзуваат со вредностите, 

мисијата и стратешките цели на Советот во врска со извршувањето на неговите 

функции по пат на агрегација, која пак не преставува ништо друго туку контекстирање, 
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комбинирање  и индексирање на сегашните податоци со другите достапни податоци 

кои не се ставаат сега во контекст. 

Како пример, Судскиот буџетски совет имал обиди да искаже цена на чинење на 

предметите од мала вредност во рамките на Судскиот буџетски совет. Но нема 

податоци за тоа до каде е ваквата активност која е само една од алатките достапни со 

модерните статистички методи. 

Најголем предизвик во оваа насока е креира нов, релативно едноставен, систем преку 

кој квантитативно и квалитативно, со помош и на графички приказ, ќе се прикаже 

работата на секој суд/судија, но и на целиот судски систем во целина, што е во 

мандатот на Советот, со цел истовремено тие да можат да се компарираат со еднакви 

објективни критериуми со останатите судови, односно перформанси на други судии и 

да се добие појасна слика за состојбата на судската власт. 

Ова е дотолку повеќе важно во процесот на акцесија на Република Северна 

Македонија кон Европската унија, бидејќи, според сознанијата добиени од 

интервјуата,  податоците кои што во моментот се креираат со сегашниот систем, се со 

мала компатибилност или употребливост со податоците кои ги бараат европските 

институции, и не се користат модерните статистички модели и технологии за 

добивање на Клучни Индикатори за Перформанси.  

За да се постигне оваа цел, евидентна е потребата целиот систем на прибирање, 

обработка и број на податоци кои што се собираат да биде предмет на поширока 

анализа, не само во рамките на Судскиот совет, туку во рамките на судската власт 

воопшто, со цел да се добие интероперабилен, квалитетен систем на собирање на 

клучни и квалитетни постојни квантитативни податоци, со цел да се добиваат појасни 

перспективи и слики за состојбата во судството. 

 

Пример за употреба на статистички алатки со употреба на информатичка 

технологијаи добивање на податоци со сегашниот модел на собирање и анализа на 

податоците  

 

Забелешка:Податоците се однесуваат на години кои не се опфатени со оваа Анализа, 

и служат за дескрипција на можностите за прикажување на податоците со кои 

располага Советот. 

 



 

Состојба во Основни судови

 

 

Состојба  на ниво на Апелациони судови

 

 

 

 

Состојба во Основни судови

Состојба  на ниво на Апелациони судови 

110 

 

 



 

Состојба - Врховен суд 

 

 

Пример на податоци за еден суд

 Стапка на решавање по норма

 Време на решавање по норма

 Стапка на решавање без норма

 Време на решавање без норма

Пример на податоци за еден суд 

Стапка на решавање по норма 

Време на решавање по норма 

Стапка на решавање без норма 

Време на решавање без норма 
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Преглед на предмети во рамките на Основен суд постари од 3, 7 и 10 години

 Решени 

 Нерешени 

Однос на решени предмети по судија и нерешени стари предмети по судија

 

Преглед на 

 Пополнетост на судови со кадар (судии, соработници), 

 Однос Предвидени/Пополнети и 

Преглед на предмети во рамките на Основен суд постари од 3, 7 и 10 години

Однос на решени предмети по судија и нерешени стари предмети по судија

Пополнетост на судови со кадар (судии, соработници),  

Однос Предвидени/Пополнети и  
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Преглед на предмети во рамките на Основен суд постари од 3, 7 и 10 години 

 
Однос на решени предмети по судија и нерешени стари предмети по судија 

 



 

 Корелација со однос на решени предмети по судија и нерешени стари 
предмети по судија 

 

Однос помеѓу време на решавање со норма и без норма

(забелешка: поголемиот квадрат покажува подолго време)

 

Однос помеѓу решени предмети по судија

 

Корелација со однос на решени предмети по судија и нерешени стари 
 

Однос помеѓу време на решавање со норма и без норма 

(забелешка: поголемиот квадрат покажува подолго време) 

решени предмети по судија со норма и без норма 

113 

Корелација со однос на решени предмети по судија и нерешени стари 

 

 



 

 

 

Дескриптивната статистика прикажана погоре, доаѓа од сегашните податоци со кои 

располага Советот. Кога вака расположливите податоци би се вкрстиле со останатите 

(финансии, човечки ресурси, трошоци по предмет, методолгија на сложеност итн..) 

преку примена на пример Мултиплицирана Формула за Регресија или 

Regression Formila, би се добиле и други податоци како на пример буџетската 

ефикасност и искористениот капацитет.

За тоа, треба да се воведат или да се дополнат постојните да се имплементираат 

според потребата и други протоколи, или да се креираат нови, со цел процесот да 

биде стандардизиран на ниво на целата судска власт врз која што има ингеренции 

Советот. 

 

Контепорарен пристап за употреба на модерни алатки за добивање на 

квалитетни податоци 

 

Примерот даден со податоци од судовите од кои датираат од пред неколку години, и 

сега не се актуелни, но се дадени за да послужат како илустрација со какви можности 

може да се дојде со употребата на вкрстувањето на податоците кои и сега се собираат, 

и се добиваат Клучните Индикатори за Перформанси, и како тоа изгледа 

визуелизирано, со податоци кои можат да 

момент да ја отсликаат состојбата во судството, на сите нивоа, и што е уште поважно 

на сите судии индивидуално. Та

полесно и поефикасно извршувањето на функциите на Советот.

Дескриптивната статистика прикажана погоре, доаѓа од сегашните податоци со кои 

располага Советот. Кога вака расположливите податоци би се вкрстиле со останатите 

(финансии, човечки ресурси, трошоци по предмет, методолгија на сложеност итн..) 

на пример Мултиплицирана Формула за Регресија или 

би се добиле и други податоци како на пример буџетската 

ефикасност и искористениот капацитет. 

За тоа, треба да се воведат или да се дополнат постојните да се имплементираат 

оред потребата и други протоколи, или да се креираат нови, со цел процесот да 

биде стандардизиран на ниво на целата судска власт врз која што има ингеренции 

Контепорарен пристап за употреба на модерни алатки за добивање на 

имерот даден со податоци од судовите од кои датираат од пред неколку години, и 

сега не се актуелни, но се дадени за да послужат како илустрација со какви можности 

може да се дојде со употребата на вкрстувањето на податоците кои и сега се собираат, 

иваат Клучните Индикатори за Перформанси, и како тоа изгледа 

визуелизирано, со податоци кои можат да се ажурираат во реално време, и во секој 

момент да ја отсликаат состојбата во судството, на сите нивоа, и што е уште поважно 

на сите судии индивидуално. Таквите податоци понатаму се користат заради многу 

полесно и поефикасно извршувањето на функциите на Советот. 
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Дескриптивната статистика прикажана погоре, доаѓа од сегашните податоци со кои 

располага Советот. Кога вака расположливите податоци би се вкрстиле со останатите 

(финансии, човечки ресурси, трошоци по предмет, методолгија на сложеност итн..) 

на пример Мултиплицирана Формула за Регресија или  Muitplie  

би се добиле и други податоци како на пример буџетската 

За тоа, треба да се воведат или да се дополнат постојните да се имплементираат 

оред потребата и други протоколи, или да се креираат нови, со цел процесот да 

биде стандардизиран на ниво на целата судска власт врз која што има ингеренции 

Контепорарен пристап за употреба на модерни алатки за добивање на 

имерот даден со податоци од судовите од кои датираат од пред неколку години, и 

сега не се актуелни, но се дадени за да послужат како илустрација со какви можности 

може да се дојде со употребата на вкрстувањето на податоците кои и сега се собираат, 

иваат Клучните Индикатори за Перформанси, и како тоа изгледа 

се ажурираат во реално време, и во секој 

момент да ја отсликаат состојбата во судството, на сите нивоа, и што е уште поважно 

квите податоци понатаму се користат заради многу 
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Оваа анализа нема за мандат да предлага решенија во која насока да се движи 

надградбата на постојниот систем во Советот, со оглед дека мора да се земе во 

предвид специфичностите не само на  Советот, туку и претходната подлога која треба 

да биде основа за воведување на овие модерни статистички алатки согласно 

потребите на самиот систем,  со употреба на постојните податоци за добивање на нови 

модерни статистички податоци кои би претставувале употребливи податоци за да се 

унапредат процесите од аспект на нивниот квалитет. Во овој дел е се дадени сумирани 

анализи и пристапи кои се осврнуваат на модели според кој понатака треба да бидат 

предмет на размислување со цел да се дојде до модел кој произлегува и е креиран за 

потребите на целиот Судски систем, односно Судскиот совет. 

 

Според Др. Пим Алберс, специјален советник на CEPEJ.51 Најосновната методологија за 

пресметување на учинокот по судија е поделбата на вкупниот број дојдовни случаи (и 

случаи во фаза на одлучување - во работа ) на вкупниот број судии (на ниво на суд или 

оддел на судот). Во ситуација на повеќе дојдовни случаи (или поголем број случаи во 

работа), обемот на судијата  или судот ќе се зголеми. За да се спречи понатамошно 

зголемување на заостанатите случаи и подолго траење на судскитепостапки, следните 

информации можат да бидат корисни за судско менаџирање: 

 

Продуктивност52 

Продуктивноста на трудот е најшироко користената мерка и обично се пресметува со 

делење на вкупниот резултат (на случаи) според бројот на персоналот или бројот на 

работните часови. 

 

Должина на постапките (и продуктивноста)53 

Италијанскиот истражувачки центар IRSIG-CNR спроведе студија во која индикаторите 

за работата на судиите беа дефинирани како: времетраење на судењето, веројатност 

за распоредување во одредено време и просечно неочекувано одложување помеѓу 

вистинскиот и објавениот датум на расправа. 

 

Цена по предмет54 

Друга ориентација за проценка на перформансите на судовите во однос на 

„ефикасност“ е пристапот „цена по предмет“. Американскиот национален центар за 

државен суд изјави дека „ефикасноста во контекст на разрешување на случаи значи 

дека ресурсите се користат според нивниот најпродуктивен начин“ (види NCSC Courт 

                                                           
51

Performance indicators and evaluation for judges and courts Dr. Pim Albers Special advisor of the CEPEJ, 
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tool на трошок по предмет). Колку пониски се трошоците за случај, толку поефикасно е 

судот (или одделот во судот). 

 

Стапка на решавање55 

Стапката на решавање е дефинирана како процент на решените случаи наспроти 

новопримените случаи. Всушност, со тоа се мери дали држат чекор со приносот на 

случаи. 

 

Буџет56 

За утврдување на продуктивноста  во судовите и трошоците односно цената по 

предмет, потребно е судовите систематски да соберат финансиски информации. Може 

да се воведе циклус на планирање и контрола како метод за рационализација на 

финансирањето на судовите и следење на нивните перформанси. 

 

Квалитет57 

Една од многуте неповолни страни на пристапот „продуктивност“ и „ефикасност“ кон 

судовите и судиите е тоа што не го разгледува квалитетот на одлуките што ги креираат 

судовите. Претежно квалитетот го дефинираат судиите во однос на квалитетот на 

правдата (квалитетот на судските одлуки), преку системот на квалитетна заштита со 

употреба на апелационите судови и улогата на Врховниот суд како чувар на квалитет 

на судството. 

Постојат два примери на добро познати модели за квалитет : 

 Методологија базирана на успешност, и  

 моделот EFQM (Европската фондација за управување со квалитет).  

Општ принцип на Mетодологијата базиран на успехот е дека квалитетот на 

организацијата може да се мери со разгледување на четири области:  

 финансиска област,  

 област на работни процеси,  

 област на учење и раст („знаење и персонал на организацијата“ ) и  

 областа гледана од аспект на клиентот.  

 

Слични принципи може да се најдат во моделот EFQM.  

 

Еден од најголемите аспекти на двата модела е дека информациите од клиентот се 

важни за да се процени квалитетот на една организација и дека организацијата не 

смее да се фокусира само на „ефикасност“ и „продуктивност“. Треба да се постигне 
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рамнотежа помеѓу „едноставен“ квалитет и од друга страна „ефикасност или 

продуктивност“.58 

 

Во овој документ на Др.Алберс, се дадени неколку примери во врска со индикаторите 

за успешност за судовите и судиите. Важно е да се забележи дека при оценување на 

судија или на судските перформанси да не ја ограничуваат оваа проценка на 

„ефикасност“ и „продуктивност“, но исто така и да ги разгледаме аспектите на 

„квалитетот“, односно во интегралниот пристап, и со користење на останати податоци, 

кои во моментот не се користат, или не се користат доволно. 

 

** 

 

Стандард за перформанси на Судот (TCPS) 

Еден од најстарите модели е Стандард за перформанси на Судот (TCPS). Тој е еден од 

најважните продукти на Проектот за стандарди за перформанси на Судот и развиен од 

Националниот центар за државни судови (NCSC), Бирото за помош на правдата на САД 

(БЈУ) и Министерството за правда на САД (започна во 1987 година). Во 1990 година - по 

три години развој - беа објавени стандардите. Во текот на следните години, судовите 

во неколку држави во САД ги применија стандардите и ги тестираа алатките и 

изводливоста на системот. 

Стандардите се развиени околу пет области: (1) пристап до правда, (2) ефикасност и 

навременост, , (3) правичност, интегритет и  еднаквост, (4) независност и одговорност 

и (5) доверба во јавноста. Во овој модел, вкупно има 68 индикатори. За секоја од 

индикаторите/ мерките, развиени се специфични алатки за прибирање податоци. На 

пример, областа на јавна доверба и доверба е подготвена анкета за клиенти на судот и 

може да се искористи за да се процени нивото на задоволство на клиентите во однос 

на услугите што ги даваат судиите и вработените во судот. 

Евалуацијата на Стандардите покажува дека е можно да се мери квалитетот на 

судовите. Сепак, еден од недостатоците на моделот е нивото на сложеност. Потребни 

се премногу ресурси и време за да се процени квалитетот на судот со употреба на 

методологијата на TCPS. 

Заклучокот кој произлегува е дека за собирање на податоци за ефикасност и (судско) 

работење, како и за (други) аспекти за квалитет, важно е да се спроведе правилен 

систем на информации за управување со судот.  

Без соодветни и релевантни информации нема да биде можно да се оцени квалитетот 

и перформансите на судиите и на судскиот персонал. 
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Перцепции за квалитетот добиени од релевантни истражувања кои во својот 

фокус го имале Судскиот совет

 

Прв национален извештај за  мерењето на перформансите во Правосудството, преку 

перцепциите и Матрица за мониторинг на перформансите на правосудството

2018) 

 

Според овој извештај изготвен во текот на периодот 2017

упатени до целни групи беа поставувани прашања 

судската правда гледано од призмата на некои од функциите поврзани со Судскиот 

совет. 

Прашањата беа поставувани на целни групи кои се повикани да дадат кредибилни и 

релевантни одговори. Овде се претставени дел од релевантните индикатори

 

Индикатор Одлуките за избор и разрешување на судиите се добро образложени

 

 

Индикатор: Дисциплинските постапки се спроведуваат на објективен и транспарентен 

начин 

 

Индикатор: Процесот на разрешување на судиите од функција е заснован на 

објективни и транспарентни критериуми

 

Перцепции за квалитетот добиени од релевантни истражувања кои во својот 

фокус го имале Судскиот совет 

Прв национален извештај за  мерењето на перформансите во Правосудството, преку 

перцепциите и Матрица за мониторинг на перформансите на правосудството

Според овој извештај изготвен во текот на периодот 2017-2018 година, на прашања 

упатени до целни групи беа поставувани прашања  inter alia  и за квалитетот на 

судската правда гледано од призмата на некои од функциите поврзани со Судскиот 

Прашањата беа поставувани на целни групи кои се повикани да дадат кредибилни и 

релевантни одговори. Овде се претставени дел од релевантните индикатори

Индикатор Одлуките за избор и разрешување на судиите се добро образложени

Дисциплинските постапки се спроведуваат на објективен и транспарентен 

Индикатор: Процесот на разрешување на судиите од функција е заснован на 

објективни и транспарентни критериуми 
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Перцепции за квалитетот добиени од релевантни истражувања кои во својот 

Прв национален извештај за  мерењето на перформансите во Правосудството, преку 

перцепциите и Матрица за мониторинг на перформансите на правосудството(2017-

година, на прашања 

и за квалитетот на 

судската правда гледано од призмата на некои од функциите поврзани со Судскиот 

Прашањата беа поставувани на целни групи кои се повикани да дадат кредибилни и 

релевантни одговори. Овде се претставени дел од релевантните индикатори 

Индикатор Одлуките за избор и разрешување на судиите се добро образложени 

 

Дисциплинските постапки се спроведуваат на објективен и транспарентен 

 

Индикатор: Процесот на разрешување на судиите од функција е заснован на 



 

 

Индикатор: Судиите се унапредуваат преку судски систем заснован

критериуми 

 

 

Индикатор: Критериумите за оцена на работата на судиите не влијаат на нивната 

обврска да судат во целосност со постоечките прописи

 

 

 

Анализа на спроведувањето на итните реформски приоритети во Македонското 

правосудство од Институтот за човекови права

 

Според наведеното во оваа Анализа, 

“Со последните измени на Законот за Судскиот совет, објавени на 8.5.2018 година, 

овие критериуми, во поголем дел се квалитативни, при што е унапредена и 

методологијата на пресметка на бо

бодовите во практиката, при изборот на судии од Судскиот совет на РМ создадоа 

Индикатор: Судиите се унапредуваат преку судски систем заснован

Индикатор: Критериумите за оцена на работата на судиите не влијаат на нивната 

обврска да судат во целосност со постоечките прописи 

Анализа на спроведувањето на итните реформски приоритети во Македонското 

од Институтот за човекови права 

оваа Анализа,  

Со последните измени на Законот за Судскиот совет, објавени на 8.5.2018 година, 

, во поголем дел се квалитативни, при што е унапредена и 

методологијата на пресметка на бодовите , за разлика од порано кога е видно како 

бодовите во практиката, при изборот на судии од Судскиот совет на РМ создадоа 
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Индикатор: Судиите се унапредуваат преку судски систем заснован на објективни 

 

Индикатор: Критериумите за оцена на работата на судиите не влијаат на нивната 

 

Анализа на спроведувањето на итните реформски приоритети во Македонското 

Со последните измени на Законот за Судскиот совет, објавени на 8.5.2018 година, 

, во поголем дел се квалитативни, при што е унапредена и 

, за разлика од порано кога е видно како 

бодовите во практиката, при изборот на судии од Судскиот совет на РМ создадоа 



 

конфузија во нивната примена, особено во корелација со критериумите од член 41 

од Законот за судскиот совет, кои главно не се прет

изборот зависи на крајот од потребното мнозинство гласови во Судскиот совет 

што на некој начин ги прави ирелевантни критериумите и методологијата за 

бодирање на истите.” 59 

Понатаму оваа Анализа наведува дека:

“Лесно може да се изведе заклучок дека до скоро вака поставените главно 

квантитативни критериуми нанеле многу штета на судството и на граѓаните 

особено ако се направи компарација на процентот на судии кои имале највисока 

оценка и претседателите на судови кои имале таква оц

предвид големиот процент на усвоени барања на судиите за вонредно оценување 

на нивната работа. Сето ова е видно во Годишниот извештај на Судскиот совет за 

2017 година достапен на: http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/

Основна анализа на работата на Судскиот совет на Институт за човекови права

Според оваа помеѓу останатото извршена е и анкета во јавноста и по 

мислите дека ова тело има влијание врз квалитетот на работата на судството во 

целина?” добиена е перцепција дека Советот претежно има влијание врз квалитетот 

на работата на судството во целина.

Тоа значи дека квалитетот во вршењето на 

перцепцијата за квалитетот врз судската

 
                                                          
59

 Анализа наспроведувањето на итните реформски приоритети во Македонското правосудство

Институтот за човекови права, страна 14 , фуснота 14.

конфузија во нивната примена, особено во корелација со критериумите од член 41 

од Законот за судскиот совет, кои главно не се преточени во бодови, а исто така 

изборот зависи на крајот од потребното мнозинство гласови во Судскиот совет 

што на некој начин ги прави ирелевантни критериумите и методологијата за 

Понатаму оваа Анализа наведува дека: 

изведе заклучок дека до скоро вака поставените главно 

квантитативни критериуми нанеле многу штета на судството и на граѓаните 

особено ако се направи компарација на процентот на судии кои имале највисока 

оценка и претседателите на судови кои имале таква оценка, како и ако се има 

предвид големиот процент на усвоени барања на судиите за вонредно оценување 

на нивната работа. Сето ова е видно во Годишниот извештај на Судскиот совет за 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/

Основна анализа на работата на Судскиот совет на Институт за човекови права

поред оваа помеѓу останатото извршена е и анкета во јавноста и по 

мислите дека ова тело има влијание врз квалитетот на работата на судството во 

целина?” добиена е перцепција дека Советот претежно има влијание врз квалитетот 

ата на судството во целина. 

Тоа значи дека квалитетот во вршењето на функциите е во директна корелација со 

перцепцијата за квалитетот врз судската власт во целина. 

                   
спроведувањето на итните реформски приоритети во Македонското правосудство

Институтот за човекови права, страна 14 , фуснота 14. 
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конфузија во нивната примена, особено во корелација со критериумите од член 41 

очени во бодови, а исто така 

изборот зависи на крајот од потребното мнозинство гласови во Судскиот совет 

што на некој начин ги прави ирелевантни критериумите и методологијата за 

изведе заклучок дека до скоро вака поставените главно 

квантитативни критериуми нанеле многу штета на судството и на граѓаните 

особено ако се направи компарација на процентот на судии кои имале највисока 

енка, како и ако се има 

предвид големиот процент на усвоени барања на судиите за вонредно оценување 

на нивната работа. Сето ова е видно во Годишниот извештај на Судскиот совет за 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ ”. 

Основна анализа на работата на Судскиот совет на Институт за човекови права (2016) 

поред оваа помеѓу останатото извршена е и анкета во јавноста и по прашањето “Дали 

мислите дека ова тело има влијание врз квалитетот на работата на судството во 

целина?” добиена е перцепција дека Советот претежно има влијание врз квалитетот 

функциите е во директна корелација со 

 

спроведувањето на итните реформски приоритети во Македонското правосудство од 
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Заклучоци по однос на Квалитетот 

 

1. Во рамките на Советот обезбедени се услови за квалитетно одвивање на 

постапките предвидени со Законот од процесен аспект. 

2. Со воведениот стандард ИСО 9001, воочени се и адресирани прашањата од областа 

на квалитетот на работата на Советот преку воведување на 123 интерни процедури 

за постапување во рамките на Советот. 
3. Лимитираниот човечки капацитет во Стручната служба, доведува до тоа двајца 

членови на Судскиот совет да работат со еден стручен соработник од Службата. Тоа 

самото по себе не значи дека се одразува на квалитетот од одлуките, но е 

иманентна потребата од целосно екипирање на стручната служба со цел да не се 

наруши квалитетот. 

4. Со сегашните имплементирани правила и протоколи, и сегашните расположливи 

ресурси, обезбедуваат квалитетно извршување на функциите на Советот. За 

пофалба е кварталното следење на работата на судовите наспроти стандардниот 

годишен начин. 

5. Постојниот систем на прибирање и анализа на податоците за судовите се базира 

предоминантно врз квантитативни податоци. 

6. Не постои интероперабилност на АКМИС системот со АБМС системот каде 

податоците за работата на судовите се компарираат и ставаат во контекст на 

алоцираните средства. 

7. Податоците кои се добиваат од судовите, иако структурирани по правни области, 

содржат релевантни податоци , меѓутоа од ваквите податоци не може да се 

изведат подлабоки аналитички заклучоци ставени во контекст со други податоци 

поради отсуството на комбинирање на податоците . Дигиталната трансформација 

која неминовно мора да следи би го олеснило добивањето на подлабоки податоци 

преку употреба на статистичките методи и информатичката технологија. 

8. Со тоа, отсуствуваат модерни статистички алатки за добивање на подлабоки 

податоци од постојните и расположливите со цел да се унапреди квалитетот на 

планирањето, но и на следењето на работата на судовите и оценувањето на 

судиите. 

9. Системот  на прибирање, обработка и број на податоци кои што се собираат 

потребно е да биде предмет на поширока анализа, не само во рамките на Судскиот 

совет, туку во рамките на судската власт воопшто, со цел да се добие 

интероперабилен, квалитетен систем на собирање на клучни и квалитетни постојни 

квантитативни податоци, со цел да се добиваат појасни перспективи и слики за 

состојбата во судството кој понатака ќе служи во процесот на планирање. 

10. Зголемувањето на квалитетот на податоците преку вкрстување во голем дел ќе ги 

олесни добивањето на Клучните Индикатори за Перформанси компатибилни со ЕУ, 

како и ќе го олесни целокупното работење на Советот. 

11. Функцијата на номинирање на двајца судии во Уставниот суд сега не се базира врз 
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пропишана процедура која што е нормативно пропишана и уредена и да има 

критериуми врз основа на кои ќе биде извршена номинацијата. 

12. Со расположливите податоци , и врз основа на сегашните податоци кои се 

собираат, Советот квалитетно ја извршува функцијата на следење на работата на 

судовите. 

13. Нормативно се обезбедени услови за квалитетно извршување на функциите за 

постапување по претставки и утврдување на одговорност. 

14. Недостатокот на стручен кадар во рамите на стручната служба мора да се надмине 

со цел да се задржи нивото на квалитет на процесите кои ги пропишува законот. 

15. Донесувањето на методологија за определување на сложеност на предметите ќе ги 

зајакне и објективизира квалитативните критериуми за оценување. 

16. Отсуството на интероперабилност на АКМИС системот и АБМС системот на 

Судскиот буџетски совет треба да се надмине, или со надоградување на постојниот 

или со замена на нов систем,  со цел да се  воведат модерни статистички алатки и 

добијат композитни релевантни и употребливи податоци врз основа на постојните 

комбинирани со останати релевантни податоци особено од областа на финансиите. 

17. Податоците добиени со воведувањето на интероперабилност и модерни 

статистички алатки ќе ги унапредат процесите на планирање во судската власт,  

следењето и оценувањето на судовите и судиите,   унапредувањето и 

утврдувањето на одговорност од аспект на нивниот квалитет.  

18. Целокупниот процес кој што сега се одвива во однос на планирањето на бројот на 

судии потребни во судовите, како и самата судска мрежа, треба да се ревидира и 

редефинира. Ваквата сегашна функција не се извршува со помош на модерните 

статистички алатки. 

 

ОДГОВОРНОСТ 
 

Општо за принципот на одговорност и можноста за неговата примена врз 

работата на Судскиот совет на Република Северна Македонија 

 

Принципот на одговорност на државните органи се заснова на идејата дека јавните 

овластувања не претставуваат апсолутни овластувања, туку дека граѓаните своите 

„колективни“ овластувања ги пренесуваат на државата (како свој застапник) со 

очекување дека државата (конкретниот државен орган) ќе ги  врши тие овластувања 

во нивен интерес. За да се обезбеди сигурност или гаранција дека државниот орган 

нема да ги злоупотребува пренесените овластувања, граѓаните во свои раце 

задржуваат одредени права: да бидат информирани така што ќе им биде образложена 

употребата на јавните овластувања од страна на органот и да можат да ги 

санкционираат избраните и именувани функционери кои не ги исполнуваат нивните 



 123 

очекувања, меѓу другото и по пат на нивно отповикување односно разрешување од 

функција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорноста е принцип под кој треба да подлежат сите државни органи, но воедно, 

треба да бидат исполнети и основните претпоставки за имплементација на овој 

принцип: 

 Јасно дефинирање на основите за одговорност - без дефинирани и во закон 

утврдени основи за одговорност, никој не може да биде повикан или да сноси 

одговорност. Кога станува збор за ССРСМ, такви основи се пропишани со 

постојниот ЗССРСМ, но во минатото, законски услови за одговорност на 

членовите на овој државен орган не беа утврдени. 

 Информирање  - доколку не постојат информации за работата на ССРСМ, како и 

за секој негов член одделно, не може да се откријат ни основите за нивна 

евентуална одговорност. Оттука, транспарентноста како начело е тесно 

поврзана со одговорноста на секој државен орган, па и на членовите на ССРСМ. 

Постојниот ЗССРСМ, како и бројните меѓународни акти, Стратегијата за реформа 

на правосудниот ресор во РМ 2017-2022 содржат одредби и насоки за 

обезбедување на транспарентност и јавност во работата на ССРСМ. 

 Санкционирање – доколку се воочат одредени проблеми потребно е да 

постојат и механизми за нивно решавање односно отстранување како на 

проблемот така и на причинителот, преку санкционирање на оној кој довел до 

настанување на проблемот. Во случајот со ССРСМ, ЗССРСМ предвидува 

дисциплински санкции за секој член на ССРСМ за кој во пропишана постапка е 

утврдено постоење на основ за одговорност. 

Од изложеното се гледа дека теоретските претпоставки за остварување на принципот 

на одговорност на државните органи, конкретно се содржани и во законскиот акт со 

кој се уредува работата на ССРСМ. Станува збор за ЗССРСМ во кој за прв пат од 

постоењето на Судски совет во нашата држава, се утврдени основи за поведување 

Право на информирање и 

образложение 

Право на санкционирање 

односно отповикување 

А Б 

Пренесување на овластувањата 

од А на Б 

Примена на овластувањата во 

интерес на А 
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дисциплинска постапка на негов член која може да резултира со предвремен престан 

на мандат на член на ССРСМ како санкција за утврдена индивидуална одговорност. 

 

1. Правен основ за одговорност за работата на член на Судски совет на Република 

Северна Македонија 

1.1. Одговорност за работата на Судскиот совет на Република Македонија до 

Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 

 

Во овој период забележани се и констатирани и од наодите од извршените контроли и 

инспекциски надзор, како и од одлуките на ЕСЧП, бројни злоупотреби и незаконитости 

во работата на Судскиот совет, но одговорноста на неговите членови отсуствуваше, 

повторно заради законската неможност тие да бидат санкционирани дисциплински. 

Понатаму, во случајот на Геровска Попчевска против Република Македонија (Жалба бр. 

48783/07) и во четири други случаи за кои беше донесена пресуда истиот ден, ЕСЧП 

утврди дека системот во кој некои членови на Судскиот совет кои извршиле 

прелиминарни истраги и повеле постапки против судиите, исто така,  учествувале во 

одлуките за нивно отстранување од функцијата, поттикнале објективно оправдани 

сомневања во однос на непристрасноста на Судскиот совет и претставува повреда на 

член 6 (1) од Конвенцијата (Пресуда од 7 јануари 2016 година). 

Одговорност на член на Судскиот совет за ниту еден од наведените случаи или 

констатирани наоди немало. 

Оттука, подготовка и усвојување на нова Стратегија за реформа на правосудниот 

сектор во која особено внимание ќе биде ставено на законските основи за работа и 

одговорност на Судскиот совет во овој период се наметна како клучно прашање за 

демократизација на државата во областа на функционирањето на судскиот систем.  

 

Стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 на Владата за 

одговорноста на Судскиот совет 
 

Стратегијата е усвоена од Владата на Република Македонија во ноември 2017 година и 

во утврдените цели за нејзино донесување назначени се и следниве:  

 преиспитување на функционирањето на одделни институции, посебно Судскиот 

совет, чијашто уставна и законска надлежност се гаранциите за обезбедување 

независност и ефикасност на судството и  

 де професионализација и утврдување на критериуми и постапка за одговорност 

на членовите на Судскиот совет. 

Од сегашна перспектива може да се заклучи дека овие цели делумно се вградени во 

Законот за Судски совет на Република Северна Македонија. Стратешката цел и 

определба на Владата да се изврши де професионализација на членовите на ССРСМ не 

најде своја операционализација во ЗССРСМ бидејќи политичките чинители - 
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Министерството за правда, Владата и Собранието на државата одлучиле и покрај 

претходната заложба, ССРСМ да остане орган во кој сите негови членови 

професионално ќе ја извршуваат својата функција во текот на мандатот, вклучувајќи ги 

и судиите кои не смеат за нејзиното времетраење да вршат и судиска функција. Во 

рамките на оваа анализа, потребно е да се истакне дека оваа цел не е утврдена 

единствено во наведената Стратегија, туку критика на професионалното вршење на 

функцијата член на Судскиот совет од страна на судиите се забележува и во Извештајот 

на Експертската група од 2017 година: „Членовите на Советот служат со полно работно 

време. Постојат многу критики за ова уредување. Еден аргумент против ова е дека 

членовите се оддалечуваат од судските колеги и професијата.“ (точка 40). Понатаму, 

Венецијанската комисија има забележано во своето мислење „иако постојаниот" 

статус на членови на Судскиот совет може да се смета како дополнителна гаранција за 

нивната независност, може да има и спротивен ефект: „судските" членови на Судскиот 

совет нема повеќе да се чувствуваат како дел од судството и ќе дејствуваат повеќе во 

согласност со политичкото крило на Советот што го претставуваат членовите лаици“. 

(Мислење на Европската комисија за демократија преку закон за законите за 

дисциплинска одговорност и оценка на судиите на Република Македонија, CDL-AD 

(2015) 042, 21 декември 2015, став 66, фуснота 43.). Сепак, законодавецот го остава 

истиот статус на судиите членови во ССРСМ каков што тој беше и пред носење на 

ЗССРСМ и пред усвојување на Стратегијата. 

Кога станува збор за одговорноста на правосудните органи, во Стратегијата 

„констатирана е состојба на одрекување од одговорност на сите чинители на 

правосудниот систем за неповолните состојби и последици од нивната работа. 

Најчесто ова се постигнува преку префрлање на одговорноста од една на друга 

институција и затскривање зад тесното толкување на сопствените овластувања и 

надлежности на секоја од нив. Особено загрижува фактот за непостоење на законска 

основа (ниту на фактичка можност) за индивидуална одговорност на членовите на 

Судскиот совет“ (стр. 12). Затоа, како прва стратешка насока во делот за одговорност на 

целиот правосуден сектор во Стратегијата се утврдува воспоставувањето на законски 

критериуми и постапка за утврдување одговорност на членовите на Судскиот совет, 

што од Собранието на Република Северна Македонија беше направено со извесно 

задоцнување во однос на Акцискиот план за спроведување на Стратегијата, односно 

дури во мај 2019 година. 

 

Закон за Судскиот совет на Република Северна Македонија 

 

Вообичаено, македонското законодавство со кое се уредува формирањето и работата 

(надлежностите и постапката за одлучување) на одреден државен орган, во своите 

општи или воведни одредби ги содржи начелата врз кои треба да се заснова 

работењето на органот. Меѓу нив, речиси секогаш се застапени, а меѓусебно тесно 

поврзани – начелата на законитост и одговорност во работењето. 
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За жал, ЗССРСМ нема одредби со кои се уредуваат начелата на работа на ССРСМ. 

Сепак, иако тие изречно не се наведени, од толкувањето на правните норми содржани 

во ЗССРСМ може да се заклучи дека индивидуална одговорност за член на ССРСМ е 

предвидена, се разбира, врз основа на прецизирани критериуми и во пропишана 

постапка за нејзино утврдување. 

Важно е да се констатира дека пред донесувањето на овој ЗССРСМ во мај 2019 година, 

индивидуална или колективна одговорност за тогашните членови на Судскиот совет не 

постоеше. Со други зборови, до пред една година во нашиот правен систем, не 

постоеше ниту фактичка, ниту правна можност за поднесување одговорност за својата 

работа на член на Судскиот совет, ниту пак, можност за колективна одговорност на 

сите членови на Судскиот совет за (не)ефикасноста од вршењето на надлежностите на 

Советот како колегијален орган. Членовите на Судскиот совет не можеа да бидат 

разрешени заради несовесно или нестручно вршење на својата функција (како што 

можеше да биде разрешен судија или поголем број други носители на јавни функции), 

единствено можеа да бидат кривично гонети под одредени околности согласно 

правилата на Законот за кривичната постапка. 

Во оваа Функционална анализа, како ни во било кој друг документ, за жал, нема да 

може да биде заземено објективно и мерливо стојалиште за вистинската одговорност 

на Судскиот совет во целина или за одделни негови членови за констатираните 

политички, партиски, непотистички и други видови влијанија врз независноста на 

судството. Причината за оваа состојба е прозаична: непостоење на законски 

процедури и основи за испитување (докажување) на одговорноста на член на Судскиот 

совет. Ако не постоел законски основ, не можат да постојат ниту емпириски податоци 

за иницирани или спроведени постапки за одговорност на членовите на ССРСМ.  

Оттука, останува само да се има предвид вкоренетата перцепција за одговорноста на 

Судскиот совет или одделни негови членови која заради непостоење на законски 

основи не можела да се докажува. 

Со новиот ЗССРСМ предвидени се механизми за внатрешна контрола над работата на 

секој член на ССРСМ индивидуално преку утврдена можност за поведување на 

дисциплинска постапка за секој од нив. Така, во ЗССРСМ се предвидени и основи за 

поднесување, и постапка за одлучување по барање за покренување дисциплинска 

постапка за член на ССРСМ (чл. 34). 

Најпрво, иницијатори на дисциплинска постапка на член на ССРСМ може да бидат 

најмалку дваесет судии, како и секој член на ССРСМ. Тоа значи дека било кои дваесет 

судии од било кој суд или судови во државата можат да поднесат такво барање, а исто 

така законодавецот на некој начин утврдил и обврска за секој член на ССРСМ 

грижливо да води сметка за работата на секој свој колега/колешка, давајќи им 

можност на секој од нив, доколку смета дека постои некоја од основите за 

дисциплинска одговорност за тоа да го извести ССРСМ и да поднесе барање за 

покренување на дисциплинска постапка против конкретниот член. Лоцирањето на  

одговорноста кај одреден член на ССРСМ од страна на своите колеги, всушност 
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овозможува ССРСМ самиот да се избори за сопствениот интегритет како државен 

орган, избегнувајќи ја генерализацијата за неговата работа што е чест случај во 

државата кога станува збор за оценка на работата на колективните државни органи. 

Понатаму, ЗССРСМ ги утврдува основите за поведување дисциплинска постапка на 

член на ССРСМ. Тоа се случаите доколку член на ССРСМ стори некоја од следниве 

повреди: 

 влијае врз независноста на судиите и врши притисок во врска со одлучувањето 

по одредени предмети; 

 ја занемарува и не ја извршува својата функција во работата на Советот; 

 ако одбие да поднесе изјава за имотна состојба и интереси согласно со закон 

или ако податоците содржани во изјавата во голема мера се невистинити или  

 ги прекрши правилата за изземање во ситуации во кои членот на Советот знаел 

или требало да знае за постоење на некоја од основите за изземање 

предвидени со овој закон. 

За да биде покрената дисциплинска постапка против член на ССРСМ потребно е некоја 

од горенаведените повреди да била сторена со намера или очигледна небрежност по 

вина на членот на Советот без оправдани причини и повредата да предизвикала тешки 

последици. Пропишувањето со ЗССРСМ на последниве две субјективни околности 

тешко може да се оправда и аргументира бидејќи сосема е нејасно како е можно еден 

избран и именуван функционер да влијае врз независноста на судија и да му врши 

притисок при решавање на предмет без  да имал намера за такво постапување, уште 

помалку тоа да го сторил од небрежност, а особено е несфатливо дека такво 

однесување на член на ССРСМ може да не предизвика тешка последица. Се поставува 

прашањето дали доколку судијата не подлегне на притисокот ќе се смета дека немало 

последица и членот на ССРСМ нема да одговара дисциплински во таков случај. Истата 

дилема се јавува и кај втората повреда – занемарување и неизвршување на функција 

на член на ССРСМ. Едноставно е невозможно да се стори ваква повреда без вина на тој 

што ја занемарува и не ја извршува функцијата, а од друга страна доколку биде 

констатирано дека неизвршувањето на функцијата не предизвикува тешки последици, 

(макар по самиот ССРСМ), тоа ќе значи дека воопшто немало потреба лицето првично 

да биде избрано на таа функција. Потполно е неверојатна и можноста функционер да 

одбие да поднесе изјава за имотна состојба и интереси (што претставува негова 

законска обврска) без да постоела намера или тоа да било сторено од небрежност и 

без вина бидејќи самото одбивање да се изврши со закон пропишана обврска, 

претпоставува постоење на mens rea за такво однесување. И на крајот, ако функционер 

знаел или требало да знае дека постои основ за негово изземање, невозможно е тој да 

ги прекршил тие правила ненамерно или небрежно, а уште поневеројатно е дека 

противзаконитото не изземање може да не резултира со тешки последици. Затоа, 

условите од чл. 38 ст. 2 од ЗССРСМ за утврдување повреда што би била основ за 

дисциплинска одговорност stricto sensu  може да бидат оценети и како нецелисходни.  
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Со оглед на тоа што во претходниот долг период на постоење и работа на Судскиот 

совет не постоеле никакви основи и критериуми за одговорност на неговите членови, 

може да се смета дека е ова пионерски чекор за нивно законско определување и во 

некои идни измени на ЗССРСМ тие ќе бидат коригирани и реално утврдени, не само 

врз основа на анализа на самите норми, туку првенствено врз основа на резултатите 

од нивната примена во пракса. 

Во чл. 35 од ЗССРСМ е уредена постапката за одлучување за дисциплинска 

одговорност на член на ССРСМ. Имено, барањето за поведување постапка заедно со 

доказите приложени кон него се доставуваат најпрво лично до членот на ССРСМ за кој 

е поднесено барањето и тоа на домашна адреса. Тој може писмено да одговори на 

наводите во барањето или да даде усна изјава на записник (заедно со своите докази) 

во рок од осум дена од денот на добивањето на барањето. Во рок од два дена по 

истекот на овој рок, претседателот на ССРСМ, односно заменик претседателот во 

случај кога барањето се однесува за претседателот на ССРСМ, до сите членови на 

ССРСМ ги доставува барањето за дисциплинска одговорност, одговорот и доказите и 

закажува седница на која се расправа по барањето за дисциплинска одговорност. 

Единствена санкција за утврдена дисциплинска одговорност е разрешување на 

членот или претседателот на ССРСМ. Одлуката за разрешување ја донесува ССРСМ со 

најмалку осум гласови од членовите со право на глас, при што за разрешувањето мора 

да гласале најмалку двајца членови избрани од Собранието на Република Северна 

Македонија.  Во носењето на оваа одлука, не учествуваат членовите по функција, 

членот за чија одговорност се одлучува и членот кој е подносител на барањето за 

дисциплинска одговорност. 

Оваа одредба заслужува анализа од неколку аспекти: прво, членовите по функција – 

претседателот на ВСРСМ и министерот за правда,  не смеат да одлучуваат за 

дисциплинска одговорност односно разрешување на член на ССРСМ, со што секако, се 

обезбедува поголема независност во работата на ССРСМ. Понатаму, заради 

избегнување на вршење притисок од страна на иницијаторот на дисциплинската 

постапка, членот на ССРСМ кој го поднел барањето за нејзино покренување исто така 

не смее да учествува во одлучувањето за дисциплинската одговорност односно 

разрешувањето на оној против кој е постапката покрената. Разбирливо, заради 

поголема објективност и членот на ССРСМ против кого била поведена дисциплинска 

постапка не смее да учествува во носењето одлука за сопственото разрешување. На 

крајот, останува отворена дилемата околу неопходноста од акцентирање на 

политичкиот елемент во работата на ССРСМ со тоа што најмалку двајца членови на 

ССРСМ избрани од Собранието на РСМ мора да гласаат за одлуката за разрешување за 

таа да се смета за донесена. Со други зборови, дури и да е постигнато потребното 

мнозинство за разрешување на член на ССРСМ, одлуката нема да се смета за донесена 

доколку во нејзиното носење не учествувале членови на ССРСМ избрани од 

Собранието кои го претставуваат политичкиот елемент во овој самостоен и независен 
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државен орган. Мора да се забележи дека ова само по себе може да делува 

контрадикторно со декларираната самостојност и независност на ССРСМ. 

Постоењето на дисциплинска одговорност и видовите на дисциплинска одговорност се 

уредени и со Законот за административните службеници (чл.70-80) на кој подлежат и 

вработените во ССРСМ. Во Законот за вработени во јавен сектор е уредено дека 

вработените во јавниот сектор при вршењето на работите и на работните задачи 

обезбедуваат непристрасна и објективна примена на законите и другите прописи, како 

и тоа дека вработените во јавниот сектор работите и работните задачи ги вршат 

политички непристрасно, без влијание на своите политички уверувања и лични 

финансиски интереси (чл.9).  

Целата постапка за дисциплинска одговорност на член на ССРСМ е прикажана 

графички на следниот начин: 

 

 
 

Основи за поведување 
дисциплинска постапка:

Влијание врз независноста 
на судиите и притисок во 

одлучувањето; 

Неизвршување на 
функција;

Изјава за имотна состојба 
и интереси; 

Прекршување на правила 
за изземање

Услови:

Намера или очигледна 
небрежност по вина без 

оправдани причини

и

Предизвикани тешки 
последици

Барање

од најмалку 
дваесет судии или 
од член на ССРСМ
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Анализа на резултати од интервјуа 

 
Според добиените информации од интервјуата и одржаната фокус група, основите и 

условите за одговорност треба да бидат нормативно доуредени односно 

допрецизирани заради избегнување на арбитрерни толкувања., но и минимизирање 

или целосно отстранување на потенцијалните предизвици од процесна, а особено од  

материјално правна природа при нивното толкување. 

Постапката за одговорност на член на советот е sui generis постапка, која иако засега е 

воведена, потребно е да биде доуредена од аспект на допрецизирање на термините 

за основите и условите за одговорност. 

Ваквите индикации во целост се вклопуваат со наодите и заклучоците кои што 

произлегуваат во рамките на овој индикатор. 

 

Заклучоци за областа Одговорност 
 

1. Правната рамка за утврдување на одговорност на член на Советот претставува нов 

квалитет воведен во 2019 година. 

2. Иако е дадена општата правна рамка, Советот нема можност да донесе посебен 

правилник за утврдување на одговорност.  

3. Со оглед на новината во овој дел во Законот за Судски совет, во следниот период 

треба да се направи посебна анализа за тоа на кој начин овие одредби од Законот 

би се оживотвориле во пракса, а особено да работи на атуелизирање на потребата 

Доставување 
на Барање и 

докази лично 
до  членот на 

ССРСМна 
домашна 

адреса

Одговор на 
членот на 
ССРСМ  со 

докази во рок 
од 8 дена од 
добивање на 

барањето

Во рок од 2 дена 
Претседателот 

доставува 
документација 

до сите членови 
и закажува 
седница за 

дисциплинска 
одговорност

Одлука 

со најмалку осум 
гласови од 

членовите со 
право на глас и 
задолжително 

гласање на  
најмалку двајца 

членови избрани 
од Собранието 
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за допрецизирање на термините поврзани со основите за одговорност, како и 

условите, за да се избегнат арбитрерни толкувања, од процесна, а  особено од 

материјално правна природа. 

 

 

 

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
 

Организациска поставеност 

 

Успешното функционирање на Судскиот совет на Република Северна Македонија (во 

понатамошниот текст: ССРСМ), како и на секој друг државен орган и друг тип на 

организација, во голема мера зависи од внатрешната организација на неговата стручна 

служба. Поинаку речено, соодветноста на внатрешната организација претставува еден 

од основните предуслови за ефикасно, ефективно и квалитетно работење.   

Согласно Законот за Судскиот совет од 2019 година (Сл. весник бр. 102/2019) Стручната 

служба во рамки на ССРСМ врши административни, стручно-технички, организациски, 

истражувачки и финансиски работи за потребите на ССРСМ. Оттаму, проучувањето на 

внатрешната организација или организациската поставеност на Стручната служба се 

врши со цел да се утврди дали таа соодветствува на законски утврдената улога на 

ССРСМ. Адекватна внатрешна организација ќе му овозможи на ССРСМ квалитетно да 

ги извршува сопствените функции. Од друга страна, застарена и погрешно поставена 

внатрешна организација може да биде сериозна пречка во работењето. Предизвикот 

во овој контекст е повеќе од јасен. Како што беше наведено во претходните глави, 

ССРСМ влијае на независноста и непристрасноста на судството во целина и тоа преку 

изборот на судиите, разрешувањето и мерењето на нивните резултати, но и преку 

водењето на дисциплински постапки и извршувањето на други функции. 

Поставувањето на организационите единици во рамки на Стручната служба на ССРСМ 

на правилен начин имплицира сериозна (научна) анализа. 

Во рамки на Стручната служба на ССРСМ се вработуваат лица со статус на 

административни службеници (член 102 од Законот за Судскиот совет). Со Стручната 

служба раководи генералниот секретар (член 101 од Законот за Судскиот совет). Под 

него, како службеници од највисоко ниво, односно звање согласно Законот за 

административни службеници (Сл. весник. бр. бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 

154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 275/2019 и 14/2020) се вработуваат државни советници. За својата 

работа тие одговараат непосредно пред генералниот секретар. Понатаму, во рамки на 

Стручната служба се оформени повеќе организациони единици и тоа сектори и 

одделенија. Со цел поголема прегледност, во оваа пригода, тие се прикажани на 

сликовит начин (односно преку органограм) 



 

 

 

 

 

Приказ – Органограм на ССРСМ 
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Анализа на правилниците за внатрешна организација и систематизација на 

работните места 

  

За организациската поставеност на Стручната служба во рамките на ССРСМ, освен 

одредбите од Законот за Судскиот совет, значајни се и:  

 Законот за судскиот буџет (Сл. весник бр. 60/2003, 37/2006, 103/2008 и 

145/2010); 

 Правилникот за внатрешна организација донесен на ден 01.07.2016 година (арх. 

бр. 01-1156/1 од 01.07.2016);  

 Правилникот за систематизација на работните места донесен на ден 01.07.2016 

година (арх. бр. 01-1156/2 од 01.07.2016) со измени и дополнувања во 2017 

година (арх. бр. 01-1592/1 од 24.11.2017) и 2018 година (арх. бр. 01-451/2 од 

13.03.2018). 

Законот за судскиот буџет е значаен поради фактот што има непосредно влијание на 

организациската поставеност на Стручната служба во рамките на ССРСМ. Така, со 

Законот за судскиот буџет се уредува формирањето и работењето на Судскиот 

буџетски совет, како тело кое треба да ги врши работите поврзани со судскиот буџет. 

Судскиот буџетски совет има повеќе надлежности (член 9 од Законот за судскиот 

буџет) меѓу кои се вбројуваат и: 

 утврдување на критериумите и методологијата за изготвување на судскиот 

буџет;  

 распределба на средствата од судскиот буџет на единките корисници и 

преземање мерки за навремено извршување на судскиот буџет; 

 одобрување средства за нови вработувања во единките корисници во рамките 

на утврдениот судски буџет за маса на исплата на плати;  

 други надлежности. 

Практично гледано, Судскиот буџетски совет е исклучително значаен бидејќи тој врши 

бројни работи како од аспект на планирањето на судскиот буџет, така и од 

извршувањето. Но, и покрај важноста на ова тело, во Законот за судскиот буџет е 

експлицитно предвидено дека неговите стручни и административни работи ги врши 

организациона единица во рамки на Стручната служба на ССРСМ. Со други зборови, 

Судскиот буџетски совет, иако се предвидува како посебно тело, нема свои 

административни ресурси, туку сите административни задачи неопходни за негово 

успешно функционирање ги врши Стручната служба која е предмет на интерес во оваа 

анализа. Оттаму, станува јасно зошто во Стручната служба на ССРСМ има Сектор за 

судскиот буџет кој во себе има 4 одделенија.  

Правилникот за внатрешна организација, пак, непосредно го утврдува видот и бројот 

на организационите единици во рамки на Стручната служба. Тој е суштествен кога се 

говори за организациската поставеност на ССРСМ.  

Правилникот за систематизација на работните места, понатаму, ги уредува работните 

места во рамки на ССРСМ, распоредот, шифрата, називот и описот на работните места, 
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како и нивната распределба по организационите единици утврдени со Правилникот за 

внатрешна организација. Овие два подзаконски акти се централен фокус на овој дел 

од функционалната анализа. 

Притоа, би требало да се напомене дека иако ССРСМ не е орган на државната управа, 

добро би било да се почитува Уредбата за начелата за внатрешна организација на 

органите на државната управа. 

 

Анализа на Правилникот за внатрешна организација 

 

Правилникот за внатрешна организација на ССРСМ, како што може да се види и од 

погоре прикажаниот органограм,  предвидува постоење на  вкупно  10 организациони 

единици во рамки на Стручната служба и тоа: 

 Сектор за информатички, административно-технички работи и водење на 

статистика и аналитика на судовите  

o Одделение за информатички и административно-технички работи;  

o Одделение за статистика и аналитика на судовите; 

 Сектор  за Судски буџет  

o Одделение за финансиски прашања на Судскиот буџетски совет; 

o Одделение за правни и општи работи на Судскиот буџетски совет; 

o Одделение за инвестиции на Судскиот буџетски совет; 

o Одделение за информатичко-комуникациски технологии на Судскиот 

буџетски совет; 

 Одделение за  внатрешна ревизија и  

 Одделение за управување со човечки ресурси.  

Секторот за информатички, административно-технички работи и водење на статистика 

и анализа во себе сублимира повеќе задачи кои имаат различен карактер, односно 

работи кои се вршат со различна цел. Дел од нив се спроведуваат во насока на  

спроведувањето на законските надлежности на ССРСМ наспроти судовите - следење 

на нивна работа, водење судска статистика и анализи, следење на прилив на предмети 

во судовите и други податоци поврзани со функционирањето на судството и слично. 

Дел, пак, се однесуваат на секојдневните операции на ССРСМ. Тука би можеле да ги 

вброиме сите задачи кои се поврзани со подготовката на одлуки, решенија и други 

акти кои произлегуваат од работата на ССРСМ, изработка на извештаи за работата на 

ССРСМ, архивирање и канцелариско работење, одржување на софтвер и хардвер 

(компјутерска опрема), превоз и слично. Со други зборови, во рамките на овој сектор 

се сублимирани огромен број на задачи кои сами по себе значително се разликуваат – 

од административни задачи кои можат да бидат извршувани од страна на службеници 

со помало искуство, па сѐ до најкомплексните задачи поврзани со аналитичката 

дејност на ССРСМ. Оттаму, разумно е да се постави дилемата дали овој сектор е 

премногу гломазен, поврзувајќи во себе задачи кои по својата суштина значително се 

разликуваат. Имено, треба да се земе предвид дека идејата на воспоставувањето на 
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организациони единици во рамки на секој орган е да се обединат повеќе меѓусебно 

поврзани подрачја/функции од надлежност на органот.  

Но, уште позначајно од тоа дали задачите и функциите се добро поврзани во рамки на 

самиот сектор е да се обрне внимание на самите негови одделенија.  

Првото, Одделението за информатички и административно-технички работи, согласно 

членот 7 од Правилникот за внатрешната организација на Судскиот совет, ги врши 

работите и задачите што се однесуваат на: (1) следењето, проучувањето и 

анализирањето на прашањата и состојбите начелен карактер за работата на ССРСМ; (2) 

изготвувањето на анализи, информации, проекти и други материјали кои се 

разгледуваат на седниците на ССРСМ; (3) организирањето и непосредното прибирање 

на податоци, известувања и објаснувања потребни за фактичката и правната состојба 

по предметите формирани во судовите; (4) проучувањето, анализирањето и 

оценувањето од законски аспект на водењето на постапките пред судовите; (5) 

проверката на степенот на подготвеноста на материјалите и актите за седница на 

ССРСМ; (6) изготвувањето нацрт предлози, одлуки, решенија и други акти; (7) 

изработувањето нацрт одлуки за објавување на оглас за избор на судија, претседател 

на суд, како и изработувањето на нацрт одлуки за избор на судија и претседател на 

суд; (8) изработувањето на нацрт одлуки за избор и разрешување на судиите 

поротници; (9) изработување на нацрт решенија за утврдување престанок на судиската 

функција кога се исполнети уставните или законските услови; (10) изработувањето на 

нацрт одлуки или решенија со кои судијата се разрешува од судиската функција 

поради сторена потешка дисциплинска повреда пропишана со закон и поради 

нестручно и несовесно вршење на судиската функција; (11) изработувањето на нацрт 

одлуки со кои се запира дисциплинска постапка, односно се изрекува дисциплинска 

мерка; (12) изработувањето на нацрт предлог за избор на судии на Уставниот суд; (13) 

изработување на извештај за работата на ССРСМ; (14) преземањето мерки за 

остварување на меѓународната соработка; (15) програмирањето и планирањето на 

приоритетите на меѓународната соработка и (16) подготовката на платформи за 

меѓународната соработка; (17) изготвувањето на анализи, информации, проекти и 

други материјали за остварување на меѓународната соработка; (18) подготвувањето на 

нацрт договор за соработка со меѓународни институции и други субјекти; (19) 

прибирањето и селектирањето на информации и податоци од тековната работа на 

ССРСМ за потребите на ССРСМ и неговите членови; (20) административно-техничките 

работи за потребите на советот; (21) подготовката и обработувањето на статистичките 

и другите податоци, како основа за спроведувањето анализи; (22) собирањето, 

средувањето и обработката на архивски материјали; (23) подготовката на материјали 

за автоматска обработка; (24) следење и применување на законските прописи и општи 

акти за архивското работење; (25) водењето евиденции за кои ССРСМ е задолжен 

согласно со законите; (26) разнесувањето на документациониот материјал примен во 

архивата до организационите единици во рамките на ССРСМ; (27) изготвувањето на 

планови за развој на нови софтверски решенија; (28) планирањето и спроведувањето 
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надградба на хардвер; (29) спроведувањето политики за конфигурирање на 

оперативните софтвери и кориснички апликации; (30) изработувањето стратегии за 

архивирање и безбедност на податоци; (31) изработувањето на протоколи за заштита 

на ИТ околина; (32) администрирањето и техничката поддршка на Регистарот за судии, 

апликацијата за претставки и апликацијата за судска статистика; (33) управувањето со 

базите на податоци во ССРСМ; (34) обезбедувањето физичка безбедност на системот; 

(35) превозот со автомобили за службените потреби; (36) вршењето дактилографски 

работи; (37) вршењето секретарски работи; (38) подготовката на кафе и пијалоци; (39) 

одржувањето на хигиена; (40) доставувањето на документационен материјал од 

ССРСМ до другите државни органи и институции.  

Дури и без подробно проучување на сите овие прашања кои спаѓаат во делокругот на 

Одделението за информатички и административно-технички работи веднаш се доаѓа 

до заклучок дека станува збор за едно екстремно гломазно одделение, односно 

одделение во чии рамки се поврзани толку голем број на задачи кои што би можеле 

да доведат до потешкотии во функционирањето на секојдневен план. Ако се обидеме, 

и покрај номотехничкиот квалитет на овој член (и Правилникот за внатрешна 

организација) во целина, да ги систематизираме сите овие работи, би можеле да 

дојдеме до огромен број на  функции на ССРСМ кои треба да се спроведуваат од 

страна на Одделението за информатички и административно-технички работи:  

 нормативно правни и правни работи 

o задачите наведени во точките 5-12; 

 архивско работење 

o задачите наведени во точките 22-26; 

 меѓународна соработка на ССРСМ 

o задачите наведени во точките 14-18; 

 техничко помошни задачи 

o задачите наведени во последните точки (хигиена, превоз и слично); 

 одржување на хардвер и софтвер со цел успешно извршување на функциите на 

ССРСМ 

o задачите наведени во точките 27-33 

 прибирање на податоци од судовите и обработка на статистички податоци 

o задачата наведена во точката 21; 

 други (односи со јавноста, превод, сметководство). 

Неизбежна е констатацијата дека ваквото одделение претставува конгломерат каков 

што не постои речиси во ниту еден орган – независно дали самостоен орган, орган на 

државната управа – или друг тип на јавен орган. Постоењето на одделение со толкав 

број на задачи во својот делокруг не само што не е целисходно на идејата за 

организација на Стручната служба во повеќе организациони единици туку покренува и 

бројни практични прашања.  

Причината за ова лежи во тоа што Сегашната поставеност на Одделението за 

информатички и административно технички работи е направена согласно Законот за 
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административните службеници и насоките на Министерството за информатичко 

општество и администрација при што предвидените работни места со Правилникот за 

систематизација мора да се ограничат на вкупно 50 работни места.Тоа доведува до 

практични проблеми во секојдневното работење. 

 

Во продолжение наведуваме само двепрашања, од илустративни причини:  

1. Како би се утврдил оптималниот број на работни места во вакво одделение?  

2. Од кој профил би требало да биде лицето што ќе раководи со ова одделение 

(правник, експерт по односи со јавност, компјутерски инженер)?  

 Следствено, неопходно е да се земе предвид, при ревидирањето на 

Правилникот за внатрешна организација на ССРСМ, дека Одделението за 

информатички и административно-технички работи треба да биде поделено на повеќе 

организациони единици. Како алтернатива, доколку дел од задачите на ова одделение 

не се потребни, треба да се намали делокругот на неговата работа (се разбира, оваа 

варијанта треба да биде избегнувана имајќи предвид дека ССРСМ е суштествен орган 

кој треба, покрај независноста, да ги гарантира и квалитетот и ефикасноста на 

судството).  

Второто одделение, пак, во рамки на Секторот за информатички, административно-

технички работи и водење на статистика и аналитика на судовите е задолжено за 

водењето на статистики и анализи на судовите. Согласно наведениот Правилник за 

внатрешна организација, тоа ги врши работите поврзани со: (1) следењето на работата 

на судовите; (2) водењето судска статистика и аналитика; (3) следењето на приливот на 

предмети во судовите; (4) анализата на причините за несовладување на приливот на 

предмети и (5) другите прашања кои произлегуваат од судската статистика. Во членот 

8, каде се наведени овие дејности, е оставена и отворена клаузула за други задачи 

значајни за функционирањето на ССРСМ.  

Ваквата формулација на задачите на Одделението за статистика и аналитика создава 

дополнителна конфузија, односно потешкотија да се согледа логиката зад поделбата 

на задачите помеѓу организационите единици во рамки на Стручната служба во 

ССРСМ. Во продолжение истакнуваме неколку дилеми, повторно од илустративни 

причини:  

 

1. Зошто во Одделението за информатички и административно-технички работи 

се работи не само на прибирање туку и на обработка на податоци ако 

Одделението за статистика и анализа го има, како прва своја задача, водењето 

на статистика и анализа? Според проектниот тим, обработката на обработката 

на податоци не се разликува поимно од водењето статистика. 

2. Имајќи предвид дека сите информации кои се добиваат со цел водењето на 

статистиките, односно подготовката на анализите извираат од информатичките 

системи кои се користат од страна на судовите и Судскиот совет, дали не би 

требало водењето на статистиките и анализите да биде организирано заедно 
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(во истата организациона единица) со работите поврзани со информатичките 

технологии? Дискутираните прашања и дадените примери во делот за квалитет 

на податоците и ефикасноста одат во прилог на позитивен одговор на ова 

прашање.  

Освен Секторот за информатички, административно-технички работи и водење на 

статистика и аналитика на судовите, во рамките на Стручната служба на ССРСМ, 

согласно наведените одредби од Законот за судскиот буџет, се организира и Сектор за 

Судски буџет. Целиот овој сектор, практично гледано, служи за потребите на Судскиот 

буџетски совет чиј што претседател, ex lege, е претседателот на ССРСМ. Овој сектор 

под себе има вкупно четири одделенија.  

Иако планирањето и извршувањето на судскиот буџет е суштинско од аспект на 

независноста на судството, а воопшто и неговото функционирање, се поставува 

прашањето дали навистина би требало Секторот за судскиот буџет да биде поголем од 

Секторот за информатички, административно-технички работи и водење на статистика 

и аналитика на судовите. Тука нужно се истакнуваат одредбите од Законот за судскиот 

совет од 2019 година каде се утврдуваат надлежностите на ССРСМ. Всушност, ССРСМ 

има бројни надлежности освен самото планирање и извршување на судскиот буџет за 

кои не постои потреба да се набројуваат во оваа прилика. Со цел забелешката да биде 

појасна, можат да се истакнат неколку примери: 

 Според членот 36, ст. 1, ал. 19, ССРСМ треба да го утврди ориентациониот број 

на предмети што треба да ги реши судијата месечно. Ваквата одлука треба да се 

темели на сериозни анализи за работата на судовите, приливот на предмети на 

месечно ниво (по области) и слично. Следствено, нејасно е зошто одделението 

задолжено за статистики и анализи би имало помали капацитети од 

одделенијата кои постојат да го опслужуваат Судскиот буџетски совет? 

 Според членот 36, ст. 1, ал. 13, ССРМ го утврдува бројот на потребни судиски 

места по судовите. Донесувањето на ваквата одлука, исто како и претходно-

наведената, претставува исклучително тешка задача. Не е ниту потребно 

особено елаборирање колку статистичките податоци за работењето на судовите 

се значајни од овој аспект.  

Сепак, овие забелешки не се единствените од аспект на квалитетот на Правилникот за 

внатрешна организација на ССРСМ. Самиот факт што овој правилник е донесен во 2016 

година, а Законот за Судскиот совет во 2019, говори за неговата на некој начин 

застареност и ургентноста од усвојување на нов соодветен акт. Всушност, тоа е и 

законска обврска на ССРСМ според членот 101, ст. 3 од законот, а во врска со членот 

106 (обврска за донесување на подзаконските акти во рок од 3 месеци). 

Така, членот 103 од Законот за Судскиот совет од 2019 година утврдува обврска во 

рамки на ССРСМ да се формира Центар за информациско-комуникациска технологија, 

анализа и статистика. Со други зборови, законодавецот непосредно ја потврдува 

оправданоста на наведената забелешка погоре, а тоа е дека работите поврзани со 
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информациско-комуникациските технологии и работите поврзани со анализите и 

статистиките треба да бидат поблиско поврзани.  

Во продолжение се нуди предлог, односно идеја како би требало внатрешната 

организација на ССРСМ да изгледа, односно на кој начин би требало да се поврзат / 

раздвојат / унапредат работите на Стручната служба, имајќи ги во предвид значајните 

функции кои ги извршува Советот, како и идните предизвици со кои што ќе се соочи во 

процесот на интеграција на државата во рамките на ЕУ. 

Принципот врз кој е заснован овој органограм поаѓа од фактот што сродните функции 

треба да бидат групирани по сектори, во рамките на кои ќе бидат воспоставени 

одделенија.  

 

Приказ – Предлог за внатрешна организација на ССРСМ 
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Информатички 

технологии 

Одделение за 

статистика и анализа 

Одделение за општи 

правни и 

сметководствени 

работи 

Одделение за 

преводи, 

лекторирање и 

јазична редакција 

Одделение за 

поддршка на 

Претседател на 

Совет и односи со 

јавност 

Одделение за 

меѓународна 

соработка 

Одделение за 

европска 

интеграција и ИПА 

проекти 

Одделение за  

финансиски пршања 

на Судскиот буџетски 

совет 

Одделение за правни и 

општи работи на 

Судскиот буџетски совет 

Одделение за 

инвестиции на 

Судскиот буџетски  

ссовет 

Одделение за 

внатрешна ревизија 

Одделение за  

информативно- 

комуникациски 

технологии на 

Судскиот буџетски 
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Анализа на Правилникот за систематизација на работните места и на човечките 

ресурси на Судскиот совет 

 

Правилникот за систематизација на работните места има, исто како и Правилникот за 

внатрешна организација, суштествена улога од аспект на успешноста на работењето на 

ССРСМ, односно неговата Стручна служба. Во продолжение се нуди приказ на 

предвидените работни места согласно соодветниот правилник. За поголема 

прегледност, веднаш ќе се истакне и дали соодветните места се пополнети или не. 

Работните места прикажани во табелата подолу 
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Табела – предвидени работни места во Стручната служба на ССРСМ 

 

Реден 

бр. 

Сектор Одделение Звање на административен службеник Ниво Пополнето 

(да или не) 

1. / / Генерален секретар А2 Да 

2. / / Државен советник за студиско-аналитички документациони работи Б1 Да 

3. / / Државен советник за студиско-аналитички документациони работи Б1 Да 

4. / / Државен советник за студиско-аналитички документациони работи Б1 Да 

5. / / Државен советник за студиско-аналитички документациони работи Б1 Да 

6. / / Државен советник за студиско-аналитички документациони работи Б1 Да 

7. / / Државен советник за студиско-аналитички документациони работи Б1 Да 

8. / / Државен советник за студиско-аналитички документациони работи Б1 Да 

9. / / Државен советник за студиско-аналитички документациони работи Б1 Не 

10. / / Државен советник за економски работи Б1 Да 

11. / / Државен советник за судски буџет Б1 Да 

12. / / Државен советник – независен внатрешен ревизор Б1 Да 

13. Секторот за 

информатички, 

административно-

технички работи и 

водење на 

статистика и 

аналитика на 

судовите 

/ Раководител на Сектор за информатички, административно-технички 

работи и водење на статистика и аналитика на судовите 

Б2 Не 

14. Одделение за 

информатички и 

административно-

технички работи 

Раководител на Одделение за информатички и административно-

технички работи 

Б4 Не 

15. Советник за односи со јавност  В1 Да 

16. Советник – аналитичар В1 Не 

17. Помлад соработник за обработка на прегледи и материјали В4 Да 

18. Помлад соработник – преведувач В4 Да 

19. Самостоен референт – сметководител Г1 Да 
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20. Самостоен референт – технички секретар на Претседателот на 

ССРСМ 

Г1 Не 

21. Самостоен референт - Архивар Г1 Да 

22. Референт – технички секретар  Г3 Да 

23. Возач-курир Г4 Да 

24. Возач – курир Г4 Да 

25. Кафекуварка / Да 

26. Хигиеничар / Да 

27. Хигиеничар / Не 

28. Одделение за 

статистика и 

аналитика на 

судовите 

Раководител на Одделение за статистика и аналитика на судовите Б4 Не 

29. Советник-аналитичар В1 Не 

30. Советник-статистичар В1 Не 

31. Сектор за Судски 

буџет 

/ Раководител на Сектор за Судски буџет Б2 Не 

32. Одделение за 

финансиски 

прашања за 

Судскиот буџетски 

совет 

Раководител на Одделение за финансиски прашања на Судскиот 

буџетски совет 

Б4 Не 

33. Соработник-аналитичар за стручно оперативни работи В3 Да 

34. Самостоен референт – сметководител Г1 Да 

35. Одделение за 

правни и општи 

работи на Судскиот 

буџетски совет 

Раководител на Одделение за правни и општи работи на Судскиот 

буџетски совет 

Б4 Да 

36. Соработник – аналитилар В3 Да 

37. Помлад соработник за нормативно правни работи В4 Да 

38. Виш референт-технички секретар Г2 Да 

39. Одделение за 

инвестиции на 

Раководител на Одделение за инвестиции на Судскиот буџетски 

совет 

Б4 Да 
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40. Судскиот буџетски 

совет 

Советник за вршење на стручно оперативни работи за капитални 

ивестиции 

В1 Не 

41. Помлад соработник за аналитички работи за капитални инвестиции В4 Не 

42. Одделение за 

информациско-

комуникациски-

технологии на 

Судскиот буџетски 

совет 

Раководител на Одделение за информациско-комуникациски 

технологии на Судскиот буџетски совет 

Б4 Да 

43. Советник-информатичар В1 Не 

44. Советник-администратор В1 Не 

45. / Одделение за 

внатрешна 

ревизија 

Раководител на Одделение за внатрешна ревизија  Б4 Не 

46. Советник – овластен внатрешен ревизор В1 Не 

47. Помлад соработник за внатрешна ревизија  В4 Да 

48. / Одделение за 

човечки ресурси 

Раководител на Одделение за човечки ресурси Б4 Не 

49. Советник за прашања од службенички односи информативен систем 

за човечки ресурси 

В1 Не 

50. Самостоен референт за прашања од службенички однос и 

информативен систем за човечки ресурси  

Г1 Да 

ВКУПНО ПОПОЛНЕТИ РАБОТНИ МЕСТА 31 
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Исполнетост со сегашната систематизација 
 
На ниво на Стручна служба со сегашна систематизација-68% 
 
Државни советници -90,90% 
 
Секторот за информатички, административно-технички работи и водење на статистика и аналитика на судовите-87,7% (13/15) 
Одделение за информатички и административно-технички работи-85,7% (12/14) 
Одделение за статистика и аналитика на судовите-0% (0/3) 
 
Сектор за Судски буџет 64,28 % (9/14) 
Одделение за финансиски прашања за Судскиот буџетски совет 67% (2/3) 
Одделение за правни и општи работи на Судскиот буџетски совет 100% (4/4) 
Одделение за инвестиции на Судскиот буџетски совет 67% (2/3) 
Одделение за информациско-комуникациски-технологии на Судскиот буџетски совет 0,33% (1/3) 
 
Одделение за внатрешна ревизија-0,33% (1/3) 
Одделение за човечки ресурси-0,33% (1/3) 
 

Анализа на резултатите од интервуата 
Според направените интервјуа, иако Судскиот совет е дел на судската власт, неговата служба се административни службеници. 
Годишните планови за вработување што ги изработува СБС може да не бидат одобрени од Министерството за финансии, односно 
Министерството за Информатичко Општество и Администрација, а веќе се алоцирани средства за тоа и буџетото е одобрен. 
Всушност, фактот што што вработените во стручната служба на Советот се третираат како административни службеници ги става во 
понеповолна положба од судските службеници, бидејќи немаат право на пример на додатоци на плата, а тие се всушност 
вработените кои тоа го пресметуваат за вработените во судовите. 
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Заклучоци за внaтрешна организација и човечки ресурси 

1. Сегашниот третман на вработените во стручната служба како административни 

службеници, не кореспондира со стратешката поставеност на органот кој е дел 

на судската власт.  

2. Концептуално, Стручната служба на ССРСМ треба да бидат со третман како 

Судската служба, од причина што ако Судскиот совет е дел на судската власт, 

аналогно и неговата стручна служба треба да биде устроена и третирана 

согласно Законот за судска служба. 

3. Стручната служба не е целосно исполнета, и тоа мора да биде еден од 
приоритетите во иднина. Согласно големиот број на значајни функции во 
судската власт, стручната служба мора да биде и според потребата проширена 
со соодветен кадар.Таа исто така треба да биде независна за Советот да може 
самостојно да одлучува за нејзиниот обем, од аспект ослободување од 
согласностите за вработување од Министерството за финансии и МИОА. 

4. Од табелата со предвидени и пополнети работни места, според Правилникот за 

систематизација на работни места и неговите измени и дополнувања во два 

наврати, можат да произлезат неколку суштествени наоди: 

a. Прво, под реден број 25 е предвидено работно место на помошно-

техничко лице во кујна (согласно Законот за вработените во јавниот 

сектор). Називот на работното место е формулиран така да асоцира на 

потенцијална дискриминација, имено, на фактот дека само лице од 

женски пол може да го извршува (или, обратно, дека само на лице од 

женски пол доликува оваа работна позиција) – „кафекуварка“. Ваквата 

ненамерна грешка треба да се корегира во најскор можен рок.  

b. Второ, со оглед на функциите кои ги извршува Советот и неговото место 

во рамките на судската власт, чии надлежности се дефинирани со 

Уставот, има потреба од поголем број на вработени со највисоки звања 

заради ефикасно, стручно и квалитетно извршување на 

функциите.Притоа треба да се има во предвид и да се задржи 

мотивираноста на останатите вработени за можноста за кариерен 

напредок. 

c. Трето, идејата зад административната структура е дека ќе постојат 

поголем број на службеници во пониски звања, а помал број на 

раководни. Тоа е својствено за самата пирамидална структура во 

органите, но и на фактот дека помал број на лица можат да го имаат 

потребното искуство и знаење за да ги извршуваат работите на државен 

советник (кои, во суштина, вклучуваат и развој на политики), а повеќе 

индивидуи да работат на извршување на добиените задачи. Освен тоа, 

постојната слика во ССРСМ, во која се пополнети 10 од вкупно 11 

предвидени работни места за државен советник, всушност не го 
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решаваат проблемот со кој се соочува Советот од аспект на недостаток 

на државни советници, бидејќи членовите на Советот сега имаат по еден 

советник на двајца членови. 

5. Предвиденото Одделени за информатички и административно-технички работи 

не е соодветно со работните задачи кои што му се дадени.Имено, ова 

одделение претставува еден конгломерат на разни работи поради што логично 

се постави прашањето со каква професионална и образовна позадина би 

требало да биде лицето кое ќе раководи со него? При анализата на 

Правилникот за систематизација на работните места се доаѓа до два одговори: 

 Како што е и очекувано, спојот на суштествено различни функции во 

едно одделение доведува до тоа во Правилникот за систематизација на 

работни места да се предвиди дека раководителот на Одделението за 

информатички и административно-технички работи треба да биде лице 

со високо образование од областа на информатичките науки или 

правните науки. Тоа, само по себе, е неприродно, имајќи предвид дека 

експертите од областа на информатичките науки и експертите од областа 

на правните науки сериозно се разликуваат во поглед на нивните 

познавања на дадени материи, но и во поглед на нивните работни 

искуства.  

 Одделението за информатички и административно-технички работи, 

всушност, нема свој раководител. Со тоа се поставува прашањето како 

воопшто се координира секојдневното функционирање во рамките на 

ова одделение?  

6. Одделението за статистика и аналитика на судовите е практично непостоечко, 

иако е дел од внатрешната организација, имајќи предвид дека во него не е 

вработено ниту едно лице. Од друга страна, аналитичката дејност на ССРСМ е 

една од суштествените, имајќи предвид дека идејата зад постоењето на овој 

орган, меѓу другото, е тој да обезбедува предуслови за ефикасно работење на 

судството. Логично е да се постави прашањето како тоа би се обезбедило кога 

аналитичката дејност de facto не може да се спроведува (или таа се сведува на 

едноставно прибирање на статистички информации, без нивна обработка и 

адекватно студирање). 

7. Во рамките на ССРСМ, односно во Секторот за судски буџет, во сите одделенија 

се предвидуваат помалку од 5 работни места.  Но, тоа е случајот и со 

Одделението за статистика и аналитика на судовите, Одделението за 

внатрешна ревизија и Одделението за човечки ресурси. Иако ССРСМ не е 

обврзан со Уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на 

државната управа донесена од Владата, сепак е потребно да се земе предвид 

дека во неа се поставуваат постулатите на внатрешната организација кои се 

корисни за секој државен орган. Во ваков случај, логички се поставува 
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прашањето дали навистина постои потреба од толкав број на организациони 

единици кога во нив не можат да се систематизираат ниту 5 работни места. 

Следствено, во рамки на Секторот за Судски буџет може да се изврши 

спојување на одделенијата.  

8. Иако односите со јавноста се еден исклучително значајно прашање за орган 

како Судскиот совет, во целокупната организациона шема има само едно лице 

задолжено за ова прашање. На тој начин се доведува во прашање и успешноста 

на ССРСМ од аспект на комуникацијата со граѓаните, но и другите органи и 

организации кои ја набљудуваат не само неговата работа туку и работата на 

судовите. Во таа конотација, особено се зема предвид дека еден од основните 

предуслови за креирање на доверба во судскиот систем кај граѓаните е 

информираноста, на адекватен начин, за постапувањето на ССРСМ.  

9. Иако ССРСМ треба да располага, односно да одржува информатичко-

комуникациски системи, во Правилникот за систематизација на работните 

места се предвидуваат само неколку места за компјутерски инженери. Тоа ја 

забавува и самата работа на ССРСМ, а како што веќе беше и наведено, има 

влијание и на квалитетот на анализите. Имено, за било каква суштинска анализа 

во рамките на ССРСМ е потребно да се генерираат податоци од информатичко-

комуникациските системи. Доколку, пак, за тоа генерирање податоци е 

потребно да протече повеќе време, самите анализи ќе бидат со понизок 

квалитет.  

10. Евидентна е потребата од ревидирање и на статусот на вработените во 

Стручната служба, и на внатрешната организација и систематизација, со цел тие 

да бидат определени за најдобро да одговараат на големиот број на 

исклучително значајни функции кои што ги обавува Советот, согласно 

доставениот предлог погоре, и аналогно на тоа да се усогласи и Правилникот за 

систематизација на работните места. 

 

УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА ССРСМ, ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ, 

ИНФОРМАТИЧКИТЕХНОЛОГИИ 
 

Просторни услови 
 

Простор и Правен основ за користење 

Судскиот совет е сместен во просториите на Фондот за здравствено осигурување на 

Република Северна Македонија, односно целиот објект е поделен во користењето 

помеѓу нив.  
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Просториите се дадени на користење со Одлука на Владата на Република Северна 

Македонија на користење во 2007 година,  што е евидентно од Имотен лист број 9314 

Ко Центар 1 , Скопје, Имотен лист број 55749, КО Центар 1 , Скопје, Имотен лист  95860 

КО Центар 1, Скопје, и тоа 156м2 на приземје и  687 м2 на прв кат. 

Во имотните листови се детално опишани видот и површината на просториите кои ги 

користи Советот.  

 

Влез, контрола на пристап и обезбедување на имотот и лицата 

 

Зградата каде што е сместен Судскиот совет има заеднички влез со Фондот за 

здравствено осигурување.  

Советот е сместен на првиот кат на зградата, и на катот има посебен влез и посебно 

физичко обезбедување кое го извршува Министерството за внатрешни работи, од 

одделот за обезбедување на лица и објекти. 

Во рамките на Советот има и видео надзор, но нема лице кое што е задолжено за тоа, 

односно сеуште не се применува видео надзорот онака како што е предвиден. 

Нема лично обезбедување на членовите на Советот во и вон работните задачи. 

Информатичка технологија и технички услови 
 

За да се анализираат техничките услови и состојбата со Информатичката технологија, 

претходно треба да се земе во предвид целата слика во рамките на Судската власт. 

Во судството се предвидени следните органи и тела кои имаат задачи да прибираат и 

обработуваат податоци преку информатички системи од областа на судската власт: 

 Центар за информатичка технологија во рамките на Врховниот суд, СИС, 

од овде се регулира АКМИС. 

 Совет за координирање на информатичко комуникациска технологија во 

правосудните органи (ИКТ) кој Според нормативата, овој совет треба да 

се воспостави во рамките на Врховниот суд.  

 Центар за ИКТ во рамките на Судскиот совет 

 Систем за материјално финансиско работење на судовите во рамките на 

Судскиот буџетски совет-АБМС 

АБМС системот во опфаќа Материјално финансиското работење на судовите со 

буџетските и вонбуџетските средства на судовите и е лоциран во рамките на Судскиот 

буџетски совет. Преку овој систем се планираат и алоцираат средствата и за Судскиот 

совет. Системот е физички поставен во рамките на Судскиот совет, додека 

администрирањето на системот за автоматска обработка на податоците се врши на 

ниво на судска власт во стручната служба на Судскиот буџетски совет односно 

Судскиот совет. 
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Хардвер 

Во рамките на Советот во употреба се 55 компјутери и сервери. 

Според добиените информации, од аспект на хардвер, просечната старост на 

компјутерите e околу 5 години, со тоа што најголем дел од компјутерите се набавени 

во 2015 година, а мал дел од компјутерите кои сеуште се користат се набавени во 2010 

година и постојат мал дел кои се нови компјутери набавени во 2019 година. 

 

 

 

Сервери 

Состојбата со серверите каде што се чуваат податоците, заслужува внимание. 

Серверите се стари и им треба надградба односно нивна замена според потребата. Во 

тек е имплементација на проект во кој се вклучени консултанти кои треба да 

предложат решение за надградување на серверите и да се изврши миграција на 

податоците во постојните бази на податоци. Оваа постапка ја води Врховниот суд. 

 

АБМС систем 
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Софтвер 

Оперативни системи инсталирани на хардверот 

Претежно од аспект на оперативни системи се користат  Windows 7  и Windows 10.  Од 

01.01.2020 година корпорацијата Мајкрософт престана да издава техничка поддршка 

за оперативниот систем  Windows 7, и со тоа компјутерите кои го користат овој 

оперативен систем треба да се надградат со понов, што може да предизвика и 

инвестиција во хардвер бидејќи поновите верзии на оперативниот систем Windows 

побаруваат и поголеми хардверски барања. 

За целосно екипирање на новиот оддел во рамките на ИТ секторот за анализа и 

статистика, покрај очигледната потреба од персонал, добиените информации од 

аспект на технолошка опрема побарува да се изврши сеопфатна анализа за 

просторните, човечките и техничките аспекти за негово екипирање. 

Во Советот има вработено еден информатичар на работно место Раководител на 

одделение за информатичко-комуникациски технологии. 

Софтверски апликации во употреба во Советот  

За потребите на Советот изработени се неколку апликации поврзани со управувањето 

и контролата на работата на судовите и судиите и тоа:  

 ACCMIS60 (Регистер на судии, Контрола на судови,Судска статистика) и  

 JCCMIS 61(прилагодена верзија на ACCMIS за потребите на Советот. 

За потребите на судскиот буџетски совет, изработена е апликација за финансиско 

работење односно АБМС систем која го опфаќа материјално - финансиското работење, 

кадровската евиденција, личниот доход, евиденцијата на основните средства и 

буџетското работење на сите судови. 

 

Мрежно поврзување 

Постои локална компјутерска мрежа (LAN) во просториите на Советот. Исто така 

воспоставена е интерконекциска поврзаност со судовите на ниво на IPSEC VPN 

интернет линкови заштитени со Firewall CheckPoint уреди кои интегрираат контрола на 

пристап, автентикација и енкрипција.  

 

Безбедносни протоколи 

Поставен е Firewall CheckPoint уред на кој е интегрирана контролата на пристап, 

автентикација и енкрипција, донесени се работни процедури за користење на 

                                                           
60

Информациски систем за автоматско управување со судски предмети (Automated Court Case 

Management Information System – ACCMIS, АКМИС)  

61
Информациски систем на судскиот совет за управување со претставки Judicial Council Case Management 

Information System-JCCMIS, ЈКМИС ). 
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интернет кои се пропишани од страна на Претседателот на Советот. Според потребата 

се прават периодични безбедносни проверки на системот. 

 

Заштита на лични податоци 

Во рамките на функциите на Советот, се чуваат и обработуваат нај сензитивни 

податоци кои се однесуваат за сите судии, судски предмети во работа, како и 

податоците за претставките. 

Имплементирани се сигурносни протоколи и мерки против загрозување на системите 

и нивните податоци, и во сила е и Правилник за заштита на личните податоци. Во текот 

на извештајниот период, направена е и контрола од Дирекцијата за заштита на лични 

податоци, и не се нотирани поголеми забелешки во имплементацијата на утврдените 

процедури за нивна заштита. 

 

Пристап до интернет  

До интернет имаат пристап сите членови на Советот и сите вработени во Стручната 

служба на Советот. Доколку таа целосно би се екипирала, согласно постојната 

систематизација, постојат технички можности да се овозможи дополнителен пристап.  

 

 

Интероперабилност 

АКМИС и ЈКМИС системите немаат интероперабилност со АБМС системот на Судскиот 

буџетски совет. Правени се обиди тоа да се постигне, но не се стигнало до 

посакуваниот резултат. 

 

Нотирани проблеми во праксата добиени преку интервјуата 

Иако номинално постојат во рамките на Стручната служба две одделенија кои се 

задолжени за оваа проблематика, постои само еден информатичар кој што како 

раководител на ИКТ во секторот за судски буџет и го покрива и  делот за судски совет. 

Делот за судска статистика се соочува со предизвици, бидејќи не е разработен 

софтверот, односно не се внесуваат податоците по судовите што треба да се внесат. 

Практично, Раководителот на ИКТ во секторот за Судски буџет дава техничка 

поддршка, додека системите ги одржува компанијата која што ги дизајнирала (ЕДУ 

СОФТ). ОД технички аспект, иако синхронизација на податоци треба да се прави 

автоматски тоа не се случува, така што вообичаено таквата синхронизација се случува 

следниот ден. Постоеле обиди да се поврзат АБМС и АКМИС системите, што е инаку 

технички возможно,  но тоа не се случило бидејќи не е постигнат договор за типот на 

податоци кои што треба да се преземат. Ова доведува до практични проблеми 

односно прашања, на пример за потребата на некои податоци за АБМС системот од 

АКМИС, околу планирање и распределба на буџетот,  колку предмети се водат по 

судовите и слично, со цел да се добијат податоци кои се корисни за распределба на 

буџетот. 
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Документи кои вршеле проценка на системите во судската власт 

Проценка на влијание на регулативата на законот за судовите, Институт за европска 

политика -Скопје, 2018 година. 

Според овој документ, дадени се две опции 

Опција 1. 

o унапредување и ревизија на судскиот информатички систем  

o Континуирана контрола на функционирањето на системот; 

o Уедначување на податоците во системот АКМИС; 

o Доволно податоци и секој судија да има пристап да види како се прават 

распределбите на предметите; 

o Внесување на повеќе податоци што се потребни, особено во однос на 

пристапните преговори со Европската унија; 

o Континуирано ажурирање и одржување на системот; 

o Отвореност за надворешни корисници и поврзаност со Државниот завод за 

статистика. 

o  

Опција 2  

o Промена во Законот за судовите во однос на телото за управување со судскиот 

информатички систем и воведување Центар за координирање и управување со 

информатичко-комуникациска технологија во правосудните органи  

o Воведување Центар за координирање и управување со информатичко-

комуникациска технологија во правосудните органи; 

o Ревидирање на составот на Работното тело за стандардизација на постапките во 

судовите. 

 

 

Заклучоци за просторни услови и информатичка технологија 
 

1. Советот има сопствени простории, односно простор даден на користење без 

надомест заради извршување на функциите. 

2. Состојбата со просторот номинално ги задоволува постојните потреби на Советот. 

Со пополнувањето на сите работни места предвидени со Систематизацијата, 

односно со нејзино проширување за да може во полн капацитет да се извршуваат 

функциите, може потенцијално да се појави просторен проблем, но тој може да се 

надмине со ставање во функција на просторот на приземјето кој што е предвиден 

да биде за делот за анализа и статистика, односно ИКТ. 
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3. Со оглед на улогата кој го има Судскиот совет во рамките на судската власт, тој би 

требало да има сопствени простории кои нема да ги дели заеднички со друг орган, 

како во случајот Фондот за Здравствено осигурување. 

4. По однос на информатичката технологија, во Советот не е воспоставен Центар за 

анализа и статистика  

5. Понатаму, голем проблем од областа на прашањата околу ИТ,и  всушност целиот 

опсег поврзан со работата и функционирањето на информатичката технологија во 

Советот го извршува едно лице, кое патем кажано номинално спаѓа во делот на 

Судскиот буџет, но извршува работни задачи  и за Судскиот совет како дел на 

заедничката стручна служба. 

6. Нормативно поставено, според сегашниот состав на работното тело за 

стандардизација на постапките при користење на АКМИС системот, не е 

предвидено Советот да биде претставен со негов член (иако номинално 

Претседателот на Врховниот суд е член на Советот, но без право на одлучување).  

7. Системите кои се користат во рамките на Советот се во добар дел застарени и 

треба да бидат предмет или на надградба или да биде дизајниран нов систем. 

8. Технолошки, дел од хардверот исто така треба да се замени, особено серверите и 

да се изврши миграција на податоците 

9. Целокупниот систем, односно индивидуалните компоненти кои се во функција и ги 

користи Советот, треба да биде предмет на ревизија со цел да се добие 

унифициран систем кој што ќе биде интероперабилен со цел да се применат 

најновите технологии во областа не само на собирање и складирање на податоци, 

туку и нивно вкрстување и добивање на композитни статистичко аналитички 

податоци кои ќе ги подобрат функциите на Советот во сите аспекти.62 Советот во 

следниот период би требало да преземе мерки за дигитална трансформација, на 

ниво на целата судска власт, во кој процес би требало да ја има водечката улога во 

креирањето на можните решенија во оваа област, а со оглед на неговите функции  

ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
Начин на финансирање на Судскиот совет во рамките на Судскиот буџетски совет 

                                                           
62

 Тоа впрочем произлегува и од обврската согласно Судскиот деловник , каде што Претседателот на 
Судскиот буџетски совет (кој воедно е и Претседатeл на Судсkкиот совет н.з.) формира Работно тело од 
редот на овластените сметководители во судската власт кое има обврска да врши стандардизација на 
постапките во системот, да дава предлози и барања за подобрување на системот за автоматска 
обработка на податоците во секој однос (технички, организациски, процедурален), ги следи измените 
на законските прописи и предлага соодветна имплементација во системот, ги анализира барањата на 
единките корисници на судската власт за потребните измени на апликацијата и друго.  
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Во рамките на Судскиот буџетски совет, постојат буџетски корисници од неколку 

рангови. Во прв ранг, тоа се Судовите во Република Северна Македонија, кои што се 

корисници од прв ранг. Според праксата воспоставена согласно законот, во рамките на 

самите судови од различни рангови  постојат внатрешни процедури за буџетско 

планирање на судскиот буџет, а планирањето се врши врз основа на посебен ИТ 

систем за финансиско работење кој е мрежно поврзан - Автоматизиран буџетски 

менаџмент систем (АБМС). Параметрите кои се користат се врз основа на анализа на 

претходните години за потрошените финансиски средства и потребите на судот. Секој 

суд своето финансиско раководење го води според посебни внатрешни акти. Платите и 

надоместоци, како и бодовите и коефициентите се пресметуваат врз основа на 

Законот за плати на судиите и Законот за судска служба. За пресметка и исплата на 

платите секој суд има свој благајник и сметководител.  

Во рамките пак на Судскиот совет, тој е единка корисник од ист ранг заедно со 

судовите и академијата, и исто поминува низ буџетската процедура, односно низ 

процесот на планирање на сопствените потреби од средства, и процесот на алоцирање 

на средства. 

Сите единки корисници на Судскиот буџет доставуваат таканаречен Буџетски 

циркулар, кој што го бара Министерството за финансии како креатор на вкупниот буџет 

на РСМ. 

Понатака, иако претставникот на Министерството за финансии учествува во работата и 

е член на Судскиот буџетски совет, и тоа без право на глас, во праксата за секое 

вработување во рамките на стручната служба на Советот, потребно е одобрение 

односно согласност од страна на Министерството за финансии, како и од 

Министерството за Информатичко Општество и Администрација, со оглед на фактот 

што вработените во стручната служба на Судскиот совет имаат статус на 

административни службеници, а не на судски службеници. 

Праксата во односите помеѓу Судскиот совет и Судскиот буџетски совет покажува дека 

всушност, тие функционираат заеднички само од аспект на врската која што ја имаат 

преку претседателот, додека останатите членови на Судскиот совет во принцип немаат 

нормативно уреден пристап до информациите на Судскиот буџетски совет, односно 

немаат механизам како да се вклучат во работата на Судскиот буџетски совет, и да 

добиваат релевантни информации кои им се потребни заради извршување на нивните 

функции. 

Од друга страна, Претседателот на Судскиот совет воедно е и Претседател на Судскиот 

буџетски совет, што значи дека има огромен број на задачи кои треба да ги изврши во 

рамките на двата ентитети, иако  во текот на вршењето на Анализата мора да се 

истакне дека нема застој од овој аспект во извршувањето на обете функции. 



 

 

Поставеноста на финансирањето на Судскиот совет, од аспект на Државни

илустративно изгледа вака: 

Судскиот совет како дел од судскиот систем на Република Северна Македонија, се 

финансира од судскиот буџет на Северна Македонија. Согласно членот 

судскиот буџет, се уредува опсегот на судскиот буџет 

финансираат преку судскиот буџет “

Судскиот совет на Република Македонија и Академијата за судии и јавни 

обвинители”.63 Начинот и распределбата на судскиот буџет е утврдена во членот 5 од 

Законот, кој предвидува дека трошоците на судскиот буџет ги сочинуваат тековните 

трошоци за плати и стоки и услуги и капитални расходи за инвестиционо одржување 

на објекти и опрема.64 

 

Самиот закон како што погоре наведовме го дефинира Судскиот буџетски совет ка

надлежно телото во рамките на Судскиот совет кој ги врши работите во врска со 

судскиот буџет.65 Ова не значи дека Судскиот совет има надлежност за судскиот буџет 

освен фактот дека претседателот на Судскиот буџет е Претседателот на Судскиот совет 

и дека стручната служба која ги врши стручните и административните работи на 
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 Член 1 од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, СВРМ 
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64

 Член 5 од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, 
СВРМбр.145/10 
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 Член 6 од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, 
СВРМбр.145/10 

Буџет на РСМ

Судски буџет

Судови, Академија, Судски совет

Поставеноста на финансирањето на Судскиот совет, од аспект на Државни

 

Судскиот совет како дел од судскиот систем на Република Северна Македонија, се 

финансира од судскиот буџет на Северна Македонија. Согласно членот 

судскиот буџет, се уредува опсегот на судскиот буџет и институциите кои се 

финансираат преку судскиот буџет “Со судскиот буџет се финансираат судовите, 

Судскиот совет на Република Македонија и Академијата за судии и јавни 

Начинот и распределбата на судскиот буџет е утврдена во членот 5 од 

от, кој предвидува дека трошоците на судскиот буџет ги сочинуваат тековните 

трошоци за плати и стоки и услуги и капитални расходи за инвестиционо одржување 

Самиот закон како што погоре наведовме го дефинира Судскиот буџетски совет ка

надлежно телото во рамките на Судскиот совет кој ги врши работите во врска со 

Ова не значи дека Судскиот совет има надлежност за судскиот буџет 

освен фактот дека претседателот на Судскиот буџет е Претседателот на Судскиот совет 

тручната служба која ги врши стручните и административните работи на 

                   
од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, СВРМ 

од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, 

Член 6 од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, 

Буџет на РСМ

Судски буџет

Академија, Судски совет
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Поставеноста на финансирањето на Судскиот совет, од аспект на Државниот буџет, 

 

Судскиот совет како дел од судскиот систем на Република Северна Македонија, се 

финансира од судскиот буџет на Северна Македонија. Согласно членот 1 од Законот за 

и институциите кои се 

Со судскиот буџет се финансираат судовите, 

Судскиот совет на Република Македонија и Академијата за судии и јавни 

Начинот и распределбата на судскиот буџет е утврдена во членот 5 од 

от, кој предвидува дека трошоците на судскиот буџет ги сочинуваат тековните 

трошоци за плати и стоки и услуги и капитални расходи за инвестиционо одржување 

Самиот закон како што погоре наведовме го дефинира Судскиот буџетски совет како 

надлежно телото во рамките на Судскиот совет кој ги врши работите во врска со 

Ова не значи дека Судскиот совет има надлежност за судскиот буџет 

освен фактот дека претседателот на Судскиот буџет е Претседателот на Судскиот совет 

тручната служба која ги врши стручните и административните работи на 

од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, СВРМ 

од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, 

Член 6 од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, 
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Судскиот буџетски совет се формира како внатрешна организациона единица на 

Судскиот совет на Република Македонија.66 

Постапката за креирање на судскиот буџет е уредена исто така во Законот за судскиот 

буџет и согласно истата Судскиот буџетски совет изготвува и доставува циркулар во кој 

се содржани главните насоки за изготвување на финансиските планови на единките 

корисници во кои спаѓа и Судскиот совет.  Судскиот совет како дел од тој систем е 

должен најдоцна до 1 јуни во тековната година до Судскиот буџетски совет 

достави процена на трошоците за фискалната година, според трошковни ставки и 

потставки, процена на трошоците за наредните две фискални години по трошковни 

ставки и потставки, преглед на потребните расходи за неопходното вработување за 

извршување на функциите на корисниците, предлози кои ги содржат идните обврски 

или повеќегодишните трошоци, вклучувајќи ги инвестиционите проекти искажани 

поединечно и трошоците за секоја идна година искажани одделно.67 

По доставувањето на овие податоци, Судскиот буџетски совет подготвува предлог 

буџет кој го доставува до Министерството за финансии, по што министерот за 

финансии задолжително го усогласува делот на средствата "Судска власт" од 

предлогот на Буџетот на Република Северна Македонија со претседателот на Судскиот 

буџетски совет. Доколку не се постигне согласност, Министерството за финансии 

изготвува извештај и го доставува до Владата на Република Македонија и до Судскиот 

буџетски совет, а Судскиот буџетски совет до Владата на Република Северна 

Македонија доставува мислење по извештајот на Министерството за финансии.68 

Буџетот на судската власт согласно Законот за судскиот совет е фиксно утврден како 

процент од Бруто националниот производ и истиот изнесува најмалку 0,8%69 со 

сукцесивно зголемување почнувајќи од буџетската 2012 година, кога судскиот буџет 

требаше да изнесува 0,5 %од БДП на Република Македонија. 

Овој процент од измените на Законот за судскиот совет во 2010 година до денес не е 

реализиран ниту во една половина односно 0,4 % од БНП.70 

Во оваа анализа го обработуваме четиригодишниот период 2016-2019 година во делот 

на финансирање на Судскиот совет, процентот на одобрени средства, сооднос помеѓу 

тековните трошоците (плати, надоместоци, стоки и услуги и тековни трансфери) и 

капиталните расходи. 
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 Член 10 од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, 
СВРМбр.145/10 
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Член 14 од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, 

СВРМбр.145/10 
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 Член 15 од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, 
СВРМбр.145/10 
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 Член 4 од Закон за судски буџет, СВРМ бр.60/2003, СВРМ бр.37/2006, СВРМ бр.103/2008, 
СВРМбр.145/10 
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 Извештај за реализацијата на судскиот буџет за 2017 година 
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Буџетот на Судскиот совет за 2016 година 

 

Во 2016 година, Судскиот совет располагал со одобрен буџетот за своето работење во 

износ од 37.777.868, 00 денари, од кои  88.67% од вкупно потрошените буџетски 

средства се однесуваат на исплатени плати и обврски од плати за вработените или 

33.499.386,00 денари додека за капитални и 11.33% од буџетот се однесувал за стоки и 

услуги, тековни трансфери и друго или 4.277.482, 00 денари. Интересно е дека буџетот 

на Судскиот совет за 2016 година немал планирано ниту еден денар за капитални 

инвестиции односно немал предвидено никаков капитален расход. 

 

Преглед на реализирани финансиски средства во Судскиот совет за 2016 година71 

О П И С Финансиски средства процент 

1. Вкупно средства добиени од Буџетот на РМ             37.796.967,00 денари 100.00 %  

2. Потрошени средства-остварени расходи                    37.777.868,00 денари 99.95%  

3. Добиени, а непотрошени средства во износ               19.099,00 денари 0.05%  

 

Потрошени средства за плати и надоместоци од плата:  

1. Основни плати и персонален данок 24.454.522,00 денари  

2. Придонеси за ПИО, здравство,вработување 9.044.864,00 денари  

3. Останатинадоместоци0,00 денари 

Вкупно за плати и надоместоци 33.499.386 ,00 денари  

 

Глобален преглед на реализирани буџетски средства за 2016 година. 

1.Плати и надоместоци од плата 33.499.386,00  

2.Стоки и услуги4.095.875,00  

3.Тековни трансфери и друго                                                                                182.607,00  

Вкупно37.777.868,00  

 

Интересно е да се нотира дека реализацијата на буџетот за 2016 година била со многу 

висок процент од 99.95%. Овој процент е висок од причина што во буџетот на Судскиот 

совет се предвидени скоро 90% трошоци за плати и придонеси за 44 вработени додека 

само 10% се предвидени за трошоци кои се не се фиксни туку можат да варираат 

согласно потребите на Судскиот совет.  Дополнително на тоа, високата буџетска 

реализација исто така се должи и на процентот на одобрените средства vis-à-

visзаконски утврдениот судски буџет преку процент од БДП на Северна Македонија кој 

изнесува помалку од 40% од предвидениот 0,8% од БДП. Ова значи дека со 
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одобрениот буџет само се покриваат неопходните потреби но не и нормалното 

функционирање на било која судска институција вклучувајќи го тука и Судскиот совет.   

 

 

Буџетот на Судскиот совет за 2017 година 

Буџетот на Судскиот совет за 2017 година бележи пораст за повеќе од 10% и истиот 

изнесува 41.126.325,00 денари. Ова зголемување не се должи на зголемување на 

тековните трошоци преку зголемување на бројот на вработените лица во Судскиот 

совет туку се должи пред се на капиталните расходи.  

Во 2017 година, Судскиот совет располагал со одобрен буџетот за своето работење во 

износ од 41.126.325,00 денари, од кои 83.12%од вкупно потрошените буџетски 

средства се однесуваат на исплатени плати и обврски од плати за вработените или 

33.513.353,00  додека за капитални и 16.88% од вкупниот Буџет се однесувал за стоки и 

услуги, тековни трансфери и капитални расходи или 7.612.972, 00 денари. Интересно е 

дека буџетот на Судскиот совет за 2016 година немал планирано ниту еден денар за 

капитални инвестиции односно немал предвидено никаков капитален расход. Во текот 

на 2017 година драстично се зголемуваат капиталните расходи од ниту еден денар на 

3.014.427,00 денари. Ова се должи на Годишната програма за инвестирање од Буџетот 

за судска власт во судовите, од која е реализирана преку Решението за обезбедување 

на финансиски средства за капитални расходи на единките корисници на Буџетот на 

судска власт, донесено врз основа на Годишната програма и Измената на Годишната 

програма за капитални расходи од Буџет судска власт за 2017 година, реализирана е 

набавка на опрема за греење и ладење и информатичка и опрема. 

95.690.190

41.599.386 37.796.967 37.777.868
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Преглед на реализирани финансиски средства за 2017 година72 

О П И С Финансиски средства процент 

1. Вкупно средства добиени од Буџетот                                     41.126.325,00 ден. 100,00 % 

2. Потрошени средства-остварени расходи                                40.319.738,00 ден. 98,04% 

3. Остаток- непотрошени средства во износ                               806.587,00 ден. 1,96% 

 

Потрошени средства за плати и надоместоци од плата: 

1. Основни плати и персонален данок                                               24.464.718,00 денари 

2. Придонеси за ПИО, здравство, вработување                                9.048.635,00 денари 

3. Останати надоместоци                                                                    0,00 денари 

Вкупно за плати и надоместоци                                                        33.513.353 ,00 денари 

 

Глобален преглед на реализирани буџетски средства за 2017 година. 

1.Плати и надоместоци од плата                                                                       33.513.353,00 

2.Стоки и услуги                                                                                                 3.741.958,00 

3.Тековни трансфери                                                                                               50.000,00 

4.Kапитални расходи                                                                                          3.014.427,00 

Вкупно                                                                                                                40.319.738,00 

 

Следејќи го трендот на многу висока реализација во 2016 година, Судскиот совет и во 

2017 година исто така има висока реализација на буџетот во висина од 98,04%. 

Следствено на 2016 година, останува идентичен  соодносот на процентот на 

одобрените средства vis-à-visзаконски утврдениот судски буџет преку процент од БДП 

на Северна Македонија кој изнесува помалку од 40% од предвидениот 0,8% од БДП. 

Ова значи дека и со одобрениот буџет за 2017 година повторно само се покриваат 

неопходните потреби но не и нормалното функционирање на било која судска 

институција вклучувајќи го тука и Судскиот совет.     
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Буџетот на Судскиот совет за 2018 година 

 

Буџетот на Судскиот совет за 2018 година не бележи значаен пораст како буџетот во 

2017 година наспроти тој од 2016 година, и без оглед на тоа дека се зголемува бројот 

на вработени за 9% или за 4 извршители, тројца на определено и еден на 

неопределено време.  

Во 2018 година, Судскиот совет располагал со одобрен буџетот за своето работење во 

износ од 41.433.149,00денари, од кои 86.2% од вкупно потрошените буџетски средства 

се однесуваат на исплатени плати и обврски од плати за вработените или 

35.362.156,00 денари додека за капитални и 13.8% од вкупниот Буџет се однесувал за 

стоки и услуги, тековни трансфери и капитални расходи или 5.656.906,00 денари. Во 

текот на 2018 година драстично се намалуваат капиталните расходи од 3.014.427,00 

денари на 793.286,00 денари или за 75%. Капиталните расходи се дел од Годишната 

програма и Измената на Годишната програма за капитални расходи од Буџет судска 

власт за 2018 година, реализирана е набавка на  информатичка опрема и опремување 

на сервер сала за поголема безбедност и контролиран пристап во неа. 

 

    Преглед на реализирани финансиски средства за 2018 година.   

О  П  И  С  Финансиски средства  процент 

1. Вкупно средства добиени од Буџетот                                 41.433.149,00 ден.100,00 % 

2. Потрошени средства-остварени расходи                           41.019.062,00 ден.99,00% 

3. Остаток- непотрошени средства во износ                         414.078,00 ден.              1,00%  

 

Потрошени средства  за плати и надоместоци од плата: 

107.316.131

61.940.000
41.126.325 40.319.738
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1. Основни плати   и   персонален данок                        25.814.383,00 денари 

2. Придонеси за ПИО, здравство, вработување                9.547.773,00 денари 

3. Останати надоместоци                                                                  0,00 денари 

Вкупно за плати и надоместоци           35.362.156,00 денари 

 

Сооднос на потрошени финансиски средства за плати и придонеси од плати во однос 

на другите трошоци претставени табеларно и на графикон: 

1.Плати и надоместоци од плата                        35.362.156,00 денари 
 

2.Вкупно други трошоци                                          5.656.906,00 денари 

3.Реализиран Буџет за 2018год.                             41.019.062,00 денари 

 

Глобален преглед на реализирани буџетски средства за  2018 е следен: 

1.Плати и надоместоци од плата                                             35.362.156,00 

2.Стоки и услуги                                                                        4.613.215,00 

3.Разни трансфери                                                                         171.533,00  

4.Исплати по извршни исправи                                                     78.872,00 

5.Капитални расходи                                                                     793.286,00  

     Вкупно                                                                                  41.019.062,00 
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Следејќи го трендот на многу висока реализација во 2016 и 2017 година, Судскиот 

совет и во 2018 година исто така има висока реализација на буџетот во висина од 

99,00%. Следствено на 2016 и 2017 година, останува идентичен  соодносот на 

процентот на одобрените средства vis-à-visзаконски утврдениот судски буџет преку 

процент од БДП на Северна Македонија кој изнесува помалку од 40% од 

предвидениот 0,8% од БДП. Ова значи дека и со одобрениот буџет  за 2018 година 

повторно само се покриваат неопходните потреби, но не и нормалното 

функционирање на било која судска институција вклучувајќи го тука и Судскиот совет. 

Буџетот на Судскиот совет за 2019 година 

Буџетот на Судскиот совет за 2019 година е зголемен за повеќе од 15% во однос на 

минатата година и истиот изнесува 52.442.693денари.  

Во 2019 година, Судскиот совет располагал со одобрен буџетот за своето работење во 

износ од 52.442.693денари, од кои 67,7%од вкупно потрошените буџетски средства се 

однесуваат на исплатени плати, надоместоци и обврски од плати за вработените или 

35.478.358,00. Останатите средства биле потрошени за стоки и услуги (9,9%), 

субвенции и трансфери (6,3%) и за останати капитални расходи (15,3). Во текот на 2019 

година на капиталните расходи во изност од 8.072.445,00 денари беа наменети и 

потропени за реновирање наделовниот простор-приземје во износ од 4.073.781,00 

денари и за се набавени 2 нови патничкимоторни возила во износ од 3.483.283,00 

денари.  

 

Преглед на реализирани финансиски средства за 2017 година73 

О П И С Финансиски средства процент 

1. Вкупно средства добиени од Буџетот                                     52.422.693,00 ден. 100,00 % 

2. Потрошени средства-остварени расходи                                52.122.633,00 ден. 99% 

3. Остаток- непотрошени средства во износ                               320.060,00 ден. 1,% 

 

Потрошени средства за плати и надоместоци од плата: 

1. Основни плати и персонален данок                                               25.714.243,00 денари 

2. Придонеси за ПИО, здравство, вработување                                9.732.723,00 денари 

                                                           
73

Извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2019 година 
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3. Останати надоместоци                                     31.392,00 денари 

Вкупно за плати и надоместоци                                                        35.478.358,00 денари 

 

Глобален преглед на реализирани буџетски средства за 2019 година. 

1.Плати и надоместоци од плата                                                                       35.478.358,00 

2.Стоки и услуги                                                                                                 ___5.229.382,00 

3.Субвенции и трансфери                                                               3.342.448,00 

4.Kапитални расходи                                                                                          __8.072.445,00 

Вкупно                                                                                                                ___52.122.633,00 

 

Следејќи го трендот на многу висока реализација во изминатите години, Судскиот 

совет и во 2019 година исто така има висока реализација на буџетот во висина од 

99,4%. Следствено на изминатите години, останува идентичен соодносот на процентот 

на одобрените средства vis-à-visзаконски утврдениот судски буџет преку процент од 

БДП на Северна Македонија кој изнесува околу 37% од предвидениот 0,8% од БДП. 

Ова значи дека и со одобрениот буџет за 2019 година повторно само се покриваат 

неопходните потреби но не и нормалното функционирање на било која судска 

институција вклучувајќи го тука и Судскиот совет.     
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Спореден преглед на одобрени, потрошени и непотрошени финансиски средства во 

Судски совет на Република Северна Македонија за 

 

 

 

 

Трендот на зголемување на буџетот на Судскиот совет е воочли и од самата причина 

што тој за 2016 година изнесувал 

наредните години и во 2019 година изнесувал 52.442.693 денари. 

илустрација,која произлегува од приказите за буџети

до заклучок дека ако според Законот за судски буџет, требало да биде издвоено 

најмалку 0,8% за судската власт, а наместо тоа било одвоено апроксимативно 0,4% или 

50% од она што е предвидено со закон, логично е да се претпос

ОПИС 2016 

Вкупно средства од 

Буџетот на РСМ  

37.796.967,00 

ден.  100% 

Потрошени средства -

остварени расходи          

37.777.868,00 

ден.     

99.95% 

Непотрошени средства  19.099,00 

ден. 

0.05% 

Спореден преглед на одобрени, потрошени и непотрошени финансиски средства во 

лика Северна Македонија за период2016-2019

на буџетот на Судскиот совет е воочли и од самата причина 

што тој за 2016 година изнесувал 37.777.868, додека истиот се зголемувал во 

наредните години и во 2019 година изнесувал 52.442.693 денари. 

која произлегува од приказите за буџетите за 2016-2019 погоре, доведува 

ако според Законот за судски буџет, требало да биде издвоено 

најмалку 0,8% за судската власт, а наместо тоа било одвоено апроксимативно 0,4% или 

што е предвидено со закон, логично е да се претпостави дека кај сите 

2017 2018 2019

41.126.325,00 

ден.   100% 

41.433.149,00 ден. 

100% 

52

100%

40.319.738,00 

ден.     98,04% 

41.019.062,00 ден.     

99,00% 

52

99,4%

806.587,00 ден.       

1,96% 

414.078,00 ден. 

1,00% 

320.060

0,6%
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Спореден преглед на одобрени, потрошени и непотрошени финансиски средства во 

9 година 

 

на буџетот на Судскиот совет е воочли и од самата причина 

, додека истиот се зголемувал во 

наредните години и во 2019 година изнесувал 52.442.693 денари. Самата 

2019 погоре, доведува 

ако според Законот за судски буџет, требало да биде издвоено 

најмалку 0,8% за судската власт, а наместо тоа било одвоено апроксимативно 0,4% или 

тави дека кај сите 

2019 

52.442.693 

100% 

52.122.633 

99,4% 

320.060 

0,6% 
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буџетски корисници на судскиот буџет, средствата кои би требало да бидат алоцирани 

се во најмалку увдвоен износ од сегашните алоцирани средстваи сите учесници во 

судскиот буџет да добијат линеарно покачување на своите буџети со уште 100% од сега 

алоцираните за да се достигне законскиот минимум од 0,8%.  

Со оваа релативно едноставна екстраполација, и  Советот би имал значително повеќе 

средства со кои би ги насочил кон сите потреби заради извршување на функциите 

доверени со законот. 

Заклучоци за делот финансирање 
 

1. Судскиот совет во суштина е буџетски корисник на Судскиот буџетски совет во 
ист ранг со судовите односно Академијата. 

2. Процедурата за финансирање  на советот мора да ја следи како и секоја единка 
корисник во рамките на Судскиот буџетски совет, и притоа финансирањето како 
и впрочем за целата судска власт е предмет на одобрување на Министерството 
за финансии, односно Владата. 

3. Финансирањето на Советот не е доволно, како и впрочем на ниво на целиот 
судски систем. 

4. Средствата за капитални расходи не се доволни, со оглед на значајните 
доверени функции и неопходните инвестирања во модернизација на постојната 
опрема како и  дигитализација односно дигитална трансформација. 

5. Со одобрените буџети во сите години, се покриваат само неопходните потреби 

но не и нормалното функционирање во полн капацитет имајќи ги во предвид 

функциите кои се доверени. 

6. Во делот на побараните средства очигледно е Судскиот совет постојано бара 

40% од средствата кои пропорционално му следуваат согласно Законот за 

судскиот буџет, што би требало да се резултат на самоцензура во однос на 

истакнување на реалните потреби на Судскиот совет и нормално 

функционирање. Судскиот совет со реална алокација на средства согласно 

Законот за судскиот буџет треба да обезбеди пристојно и достоинствено место 

за работа преку пополнување на сите позиции согласно систематизацијата но и 

инвестиции согласно законските надлежности и обврски (основање на 

Статистички центар, итн.) како и редовно инвестирање во веќе реализирани 

инвестиции во форма на одржување и надградба со цел да се постигне 

соодветното ниво на услови за работа но и да се гарантира независноста на 

Судскиот совет како правосуден орган.    

7. Доколку се обезбеди потребниот износ на средства наместо минималниот 

износ кој Судскиот совет го добива секоја година видно од графиците ќе дојде и 

до подигање на достоинството и дигнитетот како на институцијата така и на 

членовите и сите вработени во Судскиот совет.  

 



 

167 
 

167

ПРЕПОРАКИ 
 

1. ПРЕПОРАКИ – НЕЗАВИСНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ 

 

1.1. Зајакнување на врската помеѓу Судскиот совет и Судскиот буџетски совет на 

краток рок и започнување на процес на анализа на стратешката поставеност и 

функциите на Судскиот совет и Судскиот буџетски совет. 

1.2. На краток рок, со стратешки план за периодот 2020-2022 година ургентно да се 

преземат чекори за обезбедување на целосна финансиска самостојност и 

независност на Судскиот совет и судската власт воопшто, додека на подолг рок 

да биде донесен и усвоен подолгорочен стратешки план (за период од 

најмалку 5 години) кој што ќе оствари оваа цел. 

1.3. Да се воведе систем на реакција на Годишните извештаи на Советот со цел 

останатите власти -законодавната и извршната да преземат чекори за 

подигнување на состојбите во судската власт и Судскиот совет, преку 

адресирање на барањата , наодите и заклучоците во Годишните извештаи. 

1.4. Стручната служба на Советот да добие третман на судски службеници, наместо 

административни службеници, и да се изземат од постапката за добивање на 

согласности за вработување во стручната служба од Министерството за 

финансии и Министерството за информатичко општество и администрација. 

1.5. Креирањето на релевантните подзаконски акти со кои ќе се зајакнат основите 

за избор, а особено за утврдување на одговорност на судиите, ќе ја зголеми и 

фактичката и перцепција за независноста, и ќе ги зголеми капацитетите на 

Советот за водење на постапки без надворешни влијанија, врз основа на 

објективни критериуми. 

1.6. Советот треба да биде ослободен од обврската за добивање на согласности а 

сопствените акти за внатрешна организација и систематизација од страна на 

Извршната власт. 

1.7. Со сопствените средства Советот треба да раководи и располага самостојно, 

без добивање на согласности од страна на извршната власт. 

 

2. ПРЕПОРАКИ -ЕФИКАСНОСТ 

 

2.1. Во следниот период треба да се преземат мерки за целосно и правилно 

екипирање на стручната служба со човечки и технички ресурси според 

потребите на Советот, со цел да се одржи и зајакне ефикасноста, а онаму каде 

што е потребно да се подобри.Во таа смисла, неопходно е потребно во 

најкраток можен рок да се обезбедат преведувачи на албански јазик заради 

подобрување на ефикасноста во работењето. 

2.2. Потребно е воведување на автоматизиран систем за следење на 
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времетраењето на секоја претставка. 

2.3. Врз основа на методологијата за сложеност на предметит и останатите акти да 

се ревидира постојната судска мрежа и да се пополни целосно бројот на 

предвидени судии. 

2.4. Изборот на судии поротници треба да добие приоритет во следниот период со 

цел бројот на поротници во судовите ќе се зголеми, со што ќе влијае позитивно 

и на сите параметри за добро управување и кај судовите. 

2.5. Советот треба да ги донесе сите неопходни акти кои според законот треба да 

ги донесе ( кои се во фаза на донесување во време на изработка на оваа 

Анализа) вклучително и методологијата за сложеност на предметите, со цел 

дополнително да се оптимизираат сите функции на Советот. 

 

3. ПРЕПОРАКИ-ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

 

3.1. Советот треба да донесе посебна методологија за проценка на 

транспарентноста и односите со јавноста на судовите која би била прилагодена 

за секој суд одделно и специфицирана. 

3.2. Стручната служба треба да биде зајакната во делот на односи со јавноста, и со 

човечки ресурси и со технички средства. 

3.3. Потребно е да бидат интензивирани обуките на стручната служба, и лицата 

задолжени во рамките на неа за односи со јавноста. 

3.4. Потребно е  проактивно да делува во односите со јавноста, преку соопштување 

и обраќање кон јавноста за реалните позитивни резултати од работата на 

ССРСМ, особено за истакнување на постигнатите резултати во однос на 

извршувањето на функциите и тоа по сите индикатори, како и  за предизвиците 

со кои се соочува Советот и причините за тоа. 

3.5. Советот треба да усвои и комуникациска стратегија  која во моментот на 

подготовка на оваа анализа е во фаза на донесување.  

 

4. ПРЕПОРАКИ -КВАЛИТЕТ 

 

4.1. Отсуството на интероперабилност на АКМИС системот и АБМС системот на 

Судскиот буџетски совет треба да се надмине, или со надоградување на 

постојниот или со замена на нов систем,  со цел да се  воведат модерни 

статистички алатки и добијат композитни релевантни и употребливи податоци 

врз основа на постојните комбинирани со останати релевантни податоци 
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особено од областа на финансиите но и човечките и материјални ресурси. 

 

4.2. На краток рок со употреба на сегашните податоци и сегашниот начин на 

собирање и анализа на податоите, треба да се воведат и користат модерни 

статистички алатки за анализа и визуелизација на постојните податоци  

 

4.3. На релативно краток и среден рок, преку постигнатата интероперабилност на 

системите во Судската власт, треба да се добијат подлабоки податоци со цел 

да се унапреди квалитетот на планирањето, но и на следењето на работата на 

судовите и оценувањето на судиите. 

 
4.4. На краток и среден рок би требало целиот процес на собирање на податоците 

да се анализира и според потребата надгради,  или да се изработи ново 

типизирано решение дизајнирано за потребите на Советот и судската власт, 

врз основа на интероперабилност на системите во рамките на судството, 

збогатени со податоците кои произлегуваат од нив. 

 

4.5. Системот  на прибирање, обработка и број на податоци кои што се собираат 

потребно е да биде предмет на поширока анализа, не само во рамките на 

Судскиот совет, туку во рамките на судската власт воопшто, со цел да се добие 

интероперабилен, квалитетен систем на собирање на клучни и квалитетни 

постојни квантитативни податоци, со цел да се добиваат појасни перспективи и 

слики за состојбата во судството кој понатака ќе служи во процесот на 

планирање. 

 

4.6. Со цел да се задржи постојниот добар квалитет на процесите,  истиот уште 

повеќе да се надгради, треба да се зајакнат човечките капацитети во рамките 

на стручната служба, особено во делот на вработени службеници кои се 

алоцирани на индивидуалните членови на советот. 

 

4.7. Советот треба да ја донесе методологијата за определување на сложеност на 

предметите со што ќе ги зајакне и објективизира квалитативните критериуми 

за оценување, но и дополнително ќе ги објективизира и процесите на 

планирање.74 

 
4.8. Меѓународната соработка во следниот период треба да се интензивира, и со 

тоа ќе се добијат драгоцени искуства по однос не само на квалитетот туку и по 

сите индикатори. 

 
                                                           
74 Во периодот на подготовка на оваа анализа процесот на донесување на Методологија за сложеност на 

предметите е во тек, што е за поздравување 
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5. ПРЕПОРАКИ-ОДГОВОРНОСТ 

 

 

5.1. Во периодот кој следи, Советот треба да изврши анализа на применливоста на 

одредбите на Законот во делот на Одговорност на член на Советот. 

 

5.2. Во следниот период Советот би требало да биде проактивен во актуелизирање 

на прашањето за допрецизирање на одредбите од законот кои се однесуваат 

на одговорноста. 

 

 

6. ПРЕПОРАКИ-ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
 

6.1. Стручната служба на ССРСМ треба да бидат со третман како Судската служба, 

од причина што ако Судскиот совет е дел на судската власт, аналогно и 

неговата стручна служба треба да биде устроена и третирана согласно Законот 

за судска служба. 

6.2. Поделените задачи помеѓу Судскиот совет и Судскиот буџетски совет треба да 

бидат предмет на анализа на краток, среден и долг рок од аспект на нивна 

стратешка поставеност.  

6.3. Стручната служба не е целосно исполнета, и тоа мора да биде еден од 

приоритетите во иднина согласно постојната систематизација. 

6.4. Потребно е во најкус можен рок да биде воспоставен Секторот за Анализа и 

Статистика. 

6.5. Внатрешната организација на Стручната служба треба да биде устроена на 

начин што ќе обезбеди уште поефикасно и поквалитетно извршување на 

функциите, преку предвидување на нови сектори и одделенија. 

6.6. Според потребата, таа треба да биде и проширена со соодветен кадар, со 

запазување на можноста за напредување во кариерата и мотивација на 

вработените.  

6.7. Заради усогласување на внатрешните потреби, актите за систематизација треба 

да претрпат соодветни измени, со јасно дефинирање на правата и обврските и 

надлежности на внатрешните сектори и одделенија, како и донесување на 

соодветен правилник  sui generis за внатрешна дисциплинска одговорност на 

вработените кој одговара на функциите кои ги извршува стручната служба 
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7. ПРЕПОРАКИ-ПРОСТОРНИ И ИТ УСЛОВИ 
 

7.1. Со оглед на функцијата која што ја има во рамките на државата односно 

судската власт, Советот би требало да има простории кои што нема да ги дели 

со друг државен орган или ентитет. 

7.2. Советот мора да биде претставен со свој член во а работното тело за 

стандардизација на постапките при користење на АКМИС системот. 

7.3. Советот треба да  иницира постапка за ревидирање на постојниот судски 

информатички систем со цел да се обезбеди интероперабилност и собирање 

на податоците помеѓу останатото и за буџетските средства и човечките 

ресурси.Според потребата би можело да се размислува и за дизајнирање на 

нов систем. 

7.4. Постојните системи кои се користат во рамките на Советот треба да бидат 

подновени или на надградени. 

7.5. Технолошки, дел од хардверот исто така треба да се замени, особено 

серверите и да се изврши миграција на податоците 

7.6. Целокупниот систем, односно индивидуалните компоненти кои се во функција 

и ги користи Советот, треба да биде предмет на ревизија со цел да се добие 

унифициран систем кој што ќе биде интероперабилен со цел да се применат 

најновите технологии во областа не само на собирање и складирање на 

податоци, туку и нивно вкрстување и добивање на композитни статистичко 

аналитички податоци кои ќе ги подобрат функциите на Советот во сите 

аспекти.75 

7.7. Советот во следниот период би требало да преземе мерки за дигитална 

трансформација, на ниво на целата судска власт, особено во делот на следење 

и оценување на работата на судовите и судиите, во кој процес би требало да ја 

има водечката улога во креирањето на можните решенија во оваа област, а со 

оглед на неговите функции  

 

8. ПРЕПОРАКИ-ФИНАНСИРАЊЕ 
 

                                                           
75

 Тоа впрочем произлегува и од обврската согласно Судскиот деловник , каде што Претседателот на 
Судскиот буџетски совет (кој воедно е и Претседатeл на Судсkкиот совет н.з.) формира Работно тело од 
редот на овластените сметководители во судската власт кое има обврска да врши стандардизација на 
постапките во системот, да дава предлози и барања за подобрување на системот за автоматска 
обработка на податоците во секој однос (технички, организациски, процедурален), ги следи измените 
на законските прописи и предлага соодветна имплементација во системот, ги анализира барањата на 
единките корисници на судската власт за потребните измени на апликацијата и друго.  
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8.1. Советот, како впрочем и целата судска власт  мора да ги добие потребните 
средства од најмалку 0,8% од БДП, што значи дека Советот мора да добие 
повеќе средства од Судскиот буџет, кој пак треба да добие повеќе средства до 
законски предвидениот минимум. 

 

8.2. На краток рок, средствата за капитални расходи мора да се зголемат со цел 
Советот да биде целосно екипиран со човечки ресурси и предвидените 
технички средства, особено информатичка технологија (основање на 
Статистички центар, итн) како и редовно инвестирање во веќе реализирани 
инвестиции во форма на одржување и надградба со цел да се постигне 
соодветното ниво на услови за работа но и да се гарантира независноста на 
Судскиот совет како правосуден орган.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


