
 

на Република

___________20___год. 

Управниот одбор на Здружението на судиите на Република 
врз основа на член 22 од Статутот на Здружението на судии, на седница одржана на 
ден 17.09.2020година, донесе:

 

За измени и дополнувања на Одлуката за формирање на Судско

Член 3, став 1, се менува и гласи:

Советот е составен од вкупно 15 ( петнаесет ) члена, од редот на судиите и 
новинарите, кои ги избира Управниот одбор на Здружение на судиите на Република 
Северна Македонија. 

Член 3, став 2 се менува и гласи:

Членовите од редот на новинарите од 
телевизиските медиуми вкупно 8 ( осум ) члена се избираат по предлог на 
медиумските куќи од новинарите кои известуваат во областа на правосудството.

Член 3 став 3 се менува и гласи:

Членовите од редот на судиите вкупно 7 ( седу
предлог на Претседателот на Здружението и членовите на Управниот одбор од сите 
судови во Република Северна Македонија.

Тргнувајќи од извешатите и записниците за одржани седници на Судско 
медиумскиот  совет, утврдено е
соочувало со проблеми при обезбедување на кворум за работа.Уште од првите 
состаноци во работата на првиот состав на СМС се воочи проблемот со гломазноста на 
телото и неможноста да работи многу пооперативно 
тешкотиите за обезбедување кворум.

 

 
Здружение на судии 

на Република Северна Македонија  
Бр.________________ 

С К О П Ј Е  

 

Управниот одбор на Здружението на судиите на Република Северна 
од Статутот на Здружението на судии, на седница одржана на 

година, донесе: 

О Д Л У К А 

змени и дополнувања на Одлуката за формирање на Судско-медиумски совет

 

Член 3, став 1, се менува и гласи: 

 

Советот е составен од вкупно 15 ( петнаесет ) члена, од редот на судиите и 
новинарите, кои ги избира Управниот одбор на Здружение на судиите на Република 

Член 3, став 2 се менува и гласи: 

 

Членовите од редот на новинарите од електронските, печатените и 
телевизиските медиуми вкупно 8 ( осум ) члена се избираат по предлог на 
медиумските куќи од новинарите кои известуваат во областа на правосудството.

Член 3 став 3 се менува и гласи: 

 

Членовите од редот на судиите вкупно 7 ( седум ) члена се избираат по 
предлог на Претседателот на Здружението и членовите на Управниот одбор од сите 
судови во Република Северна Македонија. 

 

Образложение 

Тргнувајќи од извешатите и записниците за одржани седници на Судско 
медиумскиот  совет, утврдено е дека во текот на досегашната работа оваа тело се 
соочувало со проблеми при обезбедување на кворум за работа.Уште од првите 
состаноци во работата на првиот состав на СМС се воочи проблемот со гломазноста на 
телото и неможноста да работи многу пооперативно и поефикасно , заради 
тешкотиите за обезбедување кворум. 

Северна Македонија 
од Статутот на Здружението на судии, на седница одржана на 

медиумски совет 

Советот е составен од вкупно 15 ( петнаесет ) члена, од редот на судиите и 
новинарите, кои ги избира Управниот одбор на Здружение на судиите на Република 

електронските, печатените и 
телевизиските медиуми вкупно 8 ( осум ) члена се избираат по предлог на 
медиумските куќи од новинарите кои известуваат во областа на правосудството. 

м ) члена се избираат по 
предлог на Претседателот на Здружението и членовите на Управниот одбор од сите 

Тргнувајќи од извешатите и записниците за одржани седници на Судско 
дека во текот на досегашната работа оваа тело се 

соочувало со проблеми при обезбедување на кворум за работа.Уште од првите 
состаноци во работата на првиот состав на СМС се воочи проблемот со гломазноста на 

и поефикасно , заради 



 

И покрај тоа што членството е врз доброволна основа, забележливо е дека 
одредени членови, како од редот на судиите, така и новинарите, не покажаа интерес 
да се вклучат во ниту една седница и покрај тоа што биле благовремено известени. 
Оваа состојба лесно може да се утврди преку бројот на учества во седниците и 
записниците кои се водат. 

Со оглед на горното, а во функција на отстранување на досегашните потешкотии 
од овој вид, во насока на ефикасно работење на телото, потребно е да се намали 
бројот на членовите на телото, при што сметаме дека со овој предлог не се намалува 
релевентноста и функционалноста на оваа тело. 

Управниот одбор ја донесе одлуката како во диспозитивот.  

 
 
Скопје,17.09.2020 година  
 
 
 Здружение на судиите на Република Северна Македонија 
 Претседател 
 Д-р Џемали Саити 
 


