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Подготовката на oваа методологија беше овозможена со 
поддршка од Британска амбасада Скопје, во рамките на проектот 
„„Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“. 
Мислењата и ставовите наведени во оваа методологија не ги 
одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската 
амбасада. 
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ВОВЕД 

 

Оваа методологија на мониторинг е подготвена во рамките на проектот 

„Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од 

Институтот за човекови права со поддршка на Британската амбасада во Скопје.  

Проектот има за цел да ја зголеми заинтересираноста на граѓаните за улогата на 

Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ) и од друга страна да ја зголеми 

отчетноста на Судскиот совет. 

Судскиот совет на Република Македонија (во натамошниот текст: ССРМ) е 

самостоен и независен орган на судството. Советот ја обезбедува и гарантира 

самостојноста и независноста на судската власт, преку остварување на своите функции 

согласно со Уставот и законите. 

Матрицата на индикатори за мониторинг на работата на ССРМ која претставува 

дел од методологијата за мониторинг е алатка изработена од Институтот за човекови 

права и има за цел полесно да ги оцени транспарентноста, отчетноста и работата на 

ССРМ и да ги евалуира можните промени во областа. Матрицата треба да послужи за 

практична примена на алатките кои Институтот за човекови права ќе ги користи при 

следење на работата на Судскиот совет на РМ а кои се наведени подолу. 

На успешноста во спроведувањето на активностите влијаат многу фактори, чие 

влијание  е комплексно и не секогаш до крај познато во времето кога се дизајнираат 

активностите, па и ефектите од спроведувањето можат да влијаат различно за 

засегнатите страни. Сите овие аспекти наложуваат мониторинг за време на 

спроведување на активностите, за да се избегнат продолжените негативни дејствија и за 

да се преземат мерки за навремена корекција. 
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ИНСТИТУЦИИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ  НА 

МОНИТОРИНГОТ  

Главната цел на мониторинг е работата на Судскиот совет на РМ. Но поради воведување 

на ново тело Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување 

на одговорност за судија (во натамошниот Совет за факти) постои потреба да се 

мониторира и работата на ова тело поради улогата која што му е доделена во однос на 

обезбедување на независноста и непристрасноста на судството. 

    

 

 

 

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРАШАЊА 

Методологијата за мониторинг се фокусира на следниве истражувачки прашања: 

 Транспарентност и отчетност на Судскиот совет на РМ (ССРМ) 

 Ефективност во работењето на Судскиот совет на РМ (ССРМ) 

 Транспарентност и отчетност на Советот за утврдување на факти и 

покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија (Совет 

за факти) 

 Ефективност во работењето на Советот за утврдување на факти и 

покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија (Совет 

за факти) 

 

Во таа насока ќе се испитуваат повеќе параметри чија анализа и вкрстување треба да 

даде одговор на поставените истражувачки прашања.  

 

 

Судски совет на РМ 

Совет за утврдување на факти и 

покренување на постапка за 

одговорност на судија 
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Истражувачко прашање бр.1. - Транспарентност и отчетност на ССРМ 

 Информативност на веб локација на ССРМ 

 Обезбедена отчетност кон пошироката јавност 

 Обезбедена транспарентност и отчетност преку одржување седници 

 Отчетност кон Собранието на РМ 

Истражувачко прашање бр. 2- Ефективност во работењето на ССРМ 

 Законитост на огласи за избори на судии 

 Постапувања по барања од страна на Советот на факти  за разрешување  на 

судии 

 Законитост на огласи за избори на претседатели на судови 

 Постапка за избор на судии 

 Примена на критериуми за избор на судии 

 Примена на критериуми за избор на претседатели на судови 

 Избор на судии поротници 

 Разрешување на судии 

 Разрешување на претседатели на судови 

  Постапки на прераспределување на судиите (распоредување и делегирање на 

судии) 

 

Истражувачко прашање бр.3 - Транспарентност и отчетност на Советот за 

утврдување на фактии покренување на постапка за утврдување на одговорност за 

судија (Совет за факти) 

 Информативност на веб локација на Советот за факти 

 Отчетност кон пошироката јавност 

 

Истражувачко прашање бр. 4 - Ефективност во работењето на Советот за 

утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за 

судија 
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 Расправа за поднесени иницијативи 

 Дејствување по претставка на граѓани, поплаки од правни лица или по 

допрен глас 

 Разгледување на извештаи за работење на ССРМ 

 

ИСТРАЖУВАЧКИ МЕТОДИ 

Врз основа на параметрите утврдени се поединечни индикатори кои ќе бидат 

предмет на мониторинг. За реализирање на мониторингот и евалуацијата односно на 

надзорот на работата на ССРМ ќе се користи комбинација на истражувачки методи и тоа 

методот на директно набљудување,  преглед на документација (деск истражување), 

анкета и полуструктурирано интервју.  

За евалуирање на можни промени, во рамките на проектот најпрвин ќе биде 

изготвена Baseline анализа која ќе ја утврди моменталната состојба со преглед на 

досегашната документација добиена преку мониторинг на седниците и ќе ги даде 

основните сознанија во однос на работата на ССРМ. Во овој дел ќе биде детално 

објаснета улогата на ССРМ која што е регулирана преку постоечките закони, како и ќе 

се утврдат постоечките проблеми и недостатоци и начини како треба да се надминат.  

Анкетата ќе се примени за да се добие увид за перцепцијата на јавноста во однос 

на работата на ССРМ и Советот за факти. Анкетните прашалници кои се дел од оваа 

методологија се структурирани на начин кој овозможува прибирање на релевантни 

податоци врз кои понатаму ќе се изврши статистичка обработка како и детална анализа. 

Методот на полуструктурирани прашања е наменет за лицата од правната професија и 

ќе се спроведе со цел да се добие подетален и пофокусиран увид во ситуацијата, како и 

темелно да се разберат нотираните проблеми - дел од истражувачките прашања. Со 

помош на овој метод ќе се изврши верификација на претходно добиените податоци. 

Прашањата се дел од оваа Методологија.     

Прашалниците ќе бидат испратени на почетокот во октомври 2016 за да се утврди 

перцепцијата кај општата и стручната јавност. Истиот прашалник ќе биде испратен и во 

фебруари и март 2018 година со цел да се евалуираат можни реформи во работата на  

ССРМ. 
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Врз основа на поставените параметри и собраните податоци ќе се изврши евалуација на 

работењето на ССРМ за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување 

на одговорност за судија.  
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I МАТРИЦА НА ИСТРАЖУВАЧКИ ПРАШАЊА СО ПАРАМЕТРИ И ИНДИКАТОРИ  

 

ИСТРАЖУВАЧКО ПРАШАЊЕ БР. 1 ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА СУДСКИОТ 

СОВЕТ НА РМ (ССРМ)  

 

 Информативност на веб локацијата на Судскиот совет 

 

Општи каратктеристики Прегледна Лесна за 
навигација 

Изобилува 
со 
релевантн
и 
податоци 

Систематизира
на 

Едноставна за 
пребарување 

      

Акти кои се објавуваат Навремен
ост во 
објавувањ
ето 

Достапна 
архива 
(лесна за 
користење 
и 
пребарува
ње) 

Ажуриран
ост на 
податоцит
е  

Целосност на 
објавените 
акти/ 
податоци 

 

Општи 
забелешки 

Одлуки      

Записници      

Соопштенија за закажани седници      

Јавни набавки, информации за 
јавност 

     

Годишни извештаи на Судскиот совет      

Квартални извештаи за работата на 
судовите во РМ 
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Обезбедена отчетност кон пошироката јавност 

 

ИСТРАЖУВАЧКО ПРАШАЊЕ  БР. 2- ЕФЕКТИВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА ССРМ  

 

Параметар 5 Спроведување постапка за избор на судии 

 

 Избор  1 Избор 2 Избор 3 Избор 4 

Почитување на 
закони 

    

Правен  лек 
против одлуката 
за избор  

    

Се води сметка за 
правична 
застапеност 

    

Се води сметка за 
родова 
застапеност 

    

Обезбедена отчетност кон 
пошироката јавност 

 Дали ССРМ има правила за 
комуникација со јавноста 

Дали има лице задолжено за 
одговори на барања според 
слободен пристап до информации  

   

Проактивно информирање на 
јавноста 

Објавени 
на 
интернет 
страната 
на 
Судскиот 
совет 

Зачестеност на 
објавувањето 

 

Општи забелешки 

Прес 

конференции 

   

Соопштенија    

Интервјуа    

Изјави    
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Општи 
забелешки  

 

 

Параметар 6 Примена на критериуми за избор на судии во основни судии 

 

Избор 1  

Листа на критериуми  

Кри. Бр. 1 

Основни критериуми 
за избор 1 

 

    

(Посебни критериуми 
за избор на судија во 
основен суд) 

 

    

Општи забелешки   

 

 

Параметар 7 Примена на критериуми за избор на судии во повисоки судови 

 

Избор 2  

Листа на 
критериуми 

 

Кри. Бр 1.... 
Основни 
критериуми за 
избор 

    

Критериум бр.2 
Посебни 
критериуми  

    

Општи забелешки   

                                                                 

1  Да е државјанин на Република Македонија, активно да го владее македонскиот јазик, да е 
работоспособен и да има општа здравствена способност, да има стекнато универзитетска диплома за 
дипломиран правник во Република Македонија или нострифицирана диплома од правен факултет од 
странство и да има положено правосуден испит во Република Македонија. 
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Параметар 8 Примена на критериуми за избор на судии во Управен суд 

 

Избор 2  

Листа на 
критериуми 

 

Кри. Бр 1. 
Основни 
критериуми за 
избор 

    

Критр бр.2 

Посебен 
критериум 

 

 

    

Општи забелешки   

 

Параметар 9 Примена на критериуми за избор на судии во Врховен суд 

 

Избор 2  

Листа на 
критериуми 

 

Кри. Бр 1. 
Основни 
критериуми за 
избор 

    

Кри. бр.2 

Посебен 
критериум 

    

Општи забелешки   

 

 

Параметар 10 Примена на критериуми за избор на претседатели на судови 

Избор 1  

Листа на 
критериуми 
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1. Претседател на 
суд се избира од 
редот на судиите 
на Република 
Македонија, под 
услови, во 
постапка и на 
начин како што се 
врши избор за 
судија во 
соодветниот суд. 

    

2. Евалуација на 
програмата за 
работа на 
кандидатот за 
претседател 
(Кандидатот за 
претседател на 
суд кон пријавата 
и другите 
документи 
приложува 
програма за 
работа во текот 
на мандатот.) 

 

 

    

Општи забелешки   

 

 

 

Параметар 11 Разрешување и изрекување на дисциплински мерки  на судии и 
претседатели на судии  

 

  

 Број на постапки 

Општи забелешки   

 

Бидејќи седниците за разрешување и изрекување на дисциплински мерки на судии се тајни. Ќе се мери 
само бројката на изречени мерки на квартално ниво.  
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Избор на судии поротници 

Параметар 12 Избор на судии поротници 

Број на огласи  

Број на судии 
поротници 

 

Број на пријавени 
кандидати за судии 
поротници во период 
(следено на 3 
месеци) 

 

Општи забелешки   

Времено упатување на судии 
 

Параметар 13  Времено упатување на судии 

 

Број на времено 
упатени судии  

Број на времено упатување на судии не подолго од 1 година 

 

Колку од временото 
упатување биле против 
волја на судијата 

. 

Општи забелешки  
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ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА ФАКТИ И УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА 
 

ИСТРАЖУВАЧКО ПРАШАЊЕ  БР. 3 ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА СОВЕТОТ ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ  

Параметар 1 Информативност на веб локација на Совет за факти  

 

Општи 
каратктеристи
ки 

Прегледна Лесна за 
навигација 

Изобилува со 
релевантни 
податоци 

Систематизир
ана 

Едноставна за 
пребарување 

      

Акти кои се 
објавуваат 

Навременост во 
објавувањето 

Достапна архива 
(лесна за 
користење и 
пребарување) 

Ажурираност 
на 
податоците  

Целосност на 
објавените 
акти/ 
податоци 

 

Општи 
забелешки 

Одлуки      

Записници      

Соопштенија 
за закажани 
седници 

     

Јавни набавки, 
информации 
за јавност 

     

Годишни 
извештаи  

     

 

 

Параметар 2 Обезбедување отчетност кон пошироката јавност 

 

Општи 
каратктеристики 
за отвореност на 
институцијата 

Дали Советот за факти има правила 
за комуникација со јавноста 

Дали има лице 
задолжено за 
комуникација со 
јавноста 

Дали има лице 
задолжено за 
одговори на 
барања според 
слободен пристап 
до информации  
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Општи 
забелешки 

     

 

 

ИСТРАЖУВАЧКО ПРАШАЊЕ  БР. 4 ЕФЕКТИВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА СОВЕТОТ ЗА 

ФАКТИ  

 

Расправа за поднесени иницијативи 

 

Параметар 3 Дејствување по претставка на граѓани, поплаки од правни лица или по допрен 
глас 

 

 месец  1 Месец  2 Месец  3 .... 

Број на 
поднесени 
претставки на 
граѓани на 
месечно ниво 

    

 Претставка  1 Претставка 2 Претставка 3 ...... 

Преземени 
активности по 
претставки на 
граѓани 

    

барања за 
поведување 
одговорност во 
однос на 
претставките на 
граѓани 

    

 Месец  1 Месец  2 Месец  3 .... 

Број на 
поднесени 
поплаки од 
правни лица на 
месечно ниво 

    

 Поплака  1 Поплака 2 Поплака 3 .... 

Преземени 
активности по 
поплаки од 
правни лица 
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барања за 
поведување 
одговорност по 
поплаки од 
правни лица 

    

 Месец  1 Месец  2 Месец  3 .... 

Активност по 
допрен глас на 
месечно ниво 

    

 Случај 1 Случај 2 Случај 3  

Барања за 
поведување 
одговорност по 
наоди од допрен 
глас 

    

Општи 
забелешки  

 

 

 

 

Параметар 4 Разгледување на  извештаите за работата на судовите  изготвен од  ССРМ 

 

Датум на 
поднесување на 
извештај 

    

Квалитетна 
расправа според 
извештај на 
седница на 
Советот за факти 
(презентирани 
факти и докази) 

    

Преземени 
активности 
според 
извештаите  

    

Општи забелешки   
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II ИЗВОРИ НА ВЕРИФИКАЦИЈА 

 

                                                                    Извори на верификација 

 Истражувачко 

прашање 1 

(параметар 1, 2, 

3, 4) 

Истражувачко  
прашање 2 (параметар 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  
 

Истражувачко  
прашање 3 
 (параметар 1, 2)  
 

Истражувачко  
прашање 4 
 (параметар 1, 2, 3)  
 

Одлуки  

Записници 

Извештаи 

Интернет страна 

Барања за 
слободен 
пристап до 
информации  од 
јавен карактер, 

Печатени, 
електронски или 
ТВ медиуми 

 

Печатени медиуми 
Службен весник 
Систематизација на РСС 
План за пополнување на 
упразнети места 
Барања 
Одлуки 
Записници 
Извештаи на меѓународни 
организации 
Извештај за напредокот на ЕУ 
Извештаи на НВО  
Анализи 

Интернет страна 
Одлуки  
Записници  
Извештаи  
Барања за слободен 
пристап до информации 

Печатени, електронски 
или ТВ медиуми 

 

Записници 
Претставки 
Одлуки 
Решенија 
Барања преку 
слободен пристап до 
информации од јавен 
карактер 

 

 

 

 

 

 

 


