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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
3488.
Врз основа на членот 84 став 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија”
бр.58/06, 35/08 и 150/10), по претходно мислење од општата седница на Врховниот суд на Република Македонија, министерот за правда донесе
ДЕ ЛОВНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СУДСКИОТ ДЕЛОВНИК
Член 1
Во Судскиот деловник („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/13) во член 2 во ставот 7 бројот „ 7” се заменува со бројот„ 6”.
Ставот 9 се менува и гласи:
„Стручните мислења на Комисијата од ставот 6 на
овој член, за примена на Судскиот деловник и неговото
усогласување со законите се доставуваат до судовите”.
Член 2
Во член 4 алинејата 3 се менува и гласи:
„- автоматизиран компјутерски систем за управување со судските предмети – машинска и програмска опрема за евидентирање, чување и користење на податоците за судските дејствија,”.
Алинејата 8 се менува и гласи:
„ - веб портал – веб страница која овозможува услуги од повеќе извори,”
Алинејата 14 се менува и гласи:
„ - уписник – книга за евиденција на одредени видови предмети,”
Алинејата 19 се менува и гласи:
„ - архивиран предмет – предмет кој ги исполнува
условите за архивирање,”
Алинејата 23 се менува и гласи:
„ - електронски запис – податоци кои се чуваат во
компјутер на дефиниран начин,”
Алинејата 24 се менува и гласи:
„ - електронски сертификат – дигитален идентификационен документ кој ги содржи податоците за корисникот издаден од сертификационо тело,”
Алинејата 25 се менува и гласи:
„ - веб страница на судот – мрежно место на судот
на кое посетителите се информираат за судот,”
Алинејата 26 се менува и гласи:
„ - прием по електронски пат – прием на писмена
по електронски пат во електронско сандаче,”
По алинејата 26 се додава нова алинеја 27, која
гласи:
„ - електронско сандаче – виртуелен простор каде
се складираат писмената пратени по електронски пат,”
Алинејата 27 се менува и гласи:
„ - регистрирана лична сметка на судскиот веб портал – идентфикатор на регистриран корисник на електронско сандаче,”
Член 3
Во членот 22 зборовите „(Образецот бр.3” се бришат.
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Член 4
Во член 27 во ставовите 2 и 3 по зборовите „судскиот администратор” се додаваат зборовите „или лице овластено од претседателот на судот”.
Член 5
Во член 62 во ставот 2 зборовите „(секретаријат,
писарница на канцеларија, оддел или отсек за материјално-финансиско работење и логистика, судска статистика, односи со јавност и протокол и други организациони единици кои вршат определени работи од судската управа)” се бришат.
Член 6
Во член 66 ставот 1 се менува и гласи:
„Работата во судовите се врши во судски оддели и
специјализирани судски оддели.”
Во ставот 2 зборовите „Специјализираните судски
оддели се формираат во зависност од видот и обемот
на работа во судот, и тоа во кривична област, малолетнички криминалитет, граѓански, трговски, работни и
управни спорови и за други покарактеристични видови
спорови од делокругот на работата на судовите.” се
бришат.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Специјализираните судски оддели се формираат
во зависност од видот и обемот на работа во судот, и
тоа во кривична област, малолетнички криминалитет,
граѓански, трговски, работни и управни спорови и за
други покарактеристични видови спорови од делокругот на работата на судовите.”
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.
Член 7
Во член 81 во ставот 1 зборот „пропишан” се
брише.
Член 8
Во членот 113 ставот 2 се брише.
Член 9
Во членот 116 ставот 2 се менува и гласи:
„Дежурството по работното време се извршува на
повик.”
Член 10
Во член 128 во ставот 3 зборовите „12 pt” во вториот и петиот ред се заменуваат со зборовите „11 pt”.
Член 11
Во член 135 во ставот 1 зборот „штембил” се менува со зборот „штембили”, а зборовите „(штембили
бр.1-” се бришат.
Член 12
Во член 138 во ставовите 1 и 2 зборовите „тркалезен печат“ се заменуваат со зборовите „печат во облик
на круг“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Штембилите за правосилност и извршност се ставаат во десниот горен агол од изреката на одлуката и се
заверуваат со печат во облик на круг на судот.”
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Член 13
Во членот 155 ставот 7 се брише.
Ставот 8 станува став 7.
Член 14
Во членот 158 ставот 1 се менува и гласи:
„Писмената лично упатени, за организиран криминал и корупција, за конкурси, јавни наддавања и други
писмена означени со степен на класифицирана информација се пратки кои судскиот службеник кој врши
прием не е овластен да ги отвори и должен е веднаш по
приемот откако на пликот ќе го стави датумот и времето (часот и минутата) на приемот, да ги предаде на лицата на кои се лично упатени, односно на овластените
лица во судот.”
Ставот 2 се брише.
Ставот 3 кој станува став 2 се менува и гласи:
„Предавањето на обичните пратки на овластениот
судски службеник за нивно отворање се врши непосредно, а за препорачаните пратки приемот писмено се
потврдува преку книга.”
Член 15
Во член 165 во ставот 1 по бројот „20“ се става затворена заграда.
Во членот 165 по ставот 5 се додава нов став 6, кој
гласи:
„На обвивката на списот на предметите на Врховниот суд на Република Македонија се става скратен назив на ознаката на соодветниот уписник (Образец СД
бр. 24 а, 24 б, 24 в)“.
Член 16
Во член 183 ставот 7 се брише.
Ставовите 8, 9 и 10 стануваат ставови 7, 8 и 9.
Член 17
По членот 190 насловот и членот 191 се менуваат и
гласат:
„5. Службена белешка
Член 191
При составувањето на службената белешка за случаи кога треба да се примат помалку значајни изјави
или податоци од странките или соопштенија на странките за извршеното службено дејствие се внсуваат и
датумот и местото на извршувањето.
Службените белешки ги потпишува судијата, односно судскиот службеник кој ги составил. Ако белешката содржи изјава на странка или соопштение дадено
на странка што е присутна, на белешката се потпишува
странката.“
Член 18
По членот 191 насловот и членот 192 се менуваат и
гласат:

вон претресот или рочиштето, како и за други дејствија на
судот кога е тоа определено со посебни прописи, се составува записник во писмена форма, електронска форма или
во форма на тонски запис.
Записникот задолжително се пишува и верифицира
во автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети, а само во исклучителни ситуации, надвор од судската зграда или технички пречки,
може да се користи машина за пишување или компјутер, при што се составува во потребен број примероци
со оглед на бројот на странките. По исклучок, кога записникот се составува надвор од судот (на самото
место), може да се пишува и со мастило.
За примерокот од записникот странката плаќа определената такса, освен ако со друг пропис не е поинаку
определено.
Записниците кои не се во автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети
треба да се евидентираат во листата на списи во автоматизираниот компјутерски систем за управување со
судските предмети и да се скенираат или препишат во
автоматизираниот компјутерски систем за управување
со судските предмети.
Текот на рочиштето односно одделни негови делови можат да се бележат стенографски, звучно и филмски да се снимат.
Стенографските белешки и дешифрираниот текст
се приклучуваат кон записникот.“
Член 19
Членот 193 се менува и гласи:
„За седниците на советите кога одлучуваат без расправа се води запис со следните податоци: датум на одржана седница, име и презиме на претседателот и членовите на советот, на записничарот и на известителот,
број на предметот по кој се постапува, вид на барањето
за кое е одлучено и каква одлука е донесена.“
Член 20
Во членот 202 ставот 2 се менува и гласи:
„Судските службеници поканите ги печатат на пропишан образец преку автоматизираниот комјутерски
систем за управување со судските предмети.”
Член 21
Во членот 214 ставовите 3 и 4 се бришат.
Член 22
Во член 232 во ставот 1 зборот „судсот“ се заменува со зборот „судот“.
Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „на кој судот од повисок степен става приемен штембил.“

„6. Записник

Член 23
Во член 233 во ставот 1 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите„како и копија од придружниот извештај, кој се залепува според редоследот во пописот на списи.“

Член 192
За судските дејствија преземени во текот на постапката,
на рочиштето, за поважните изјави и соопштувања на
странките или другите учесници, изјавите кои тие ги даваат

Член 24
Членот 241 се менува и гласи:
„Во судовите според видовите на предмети, се водат следните уписници:
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Член 25
Членот 252 се менува и гласи:
„Судовите ги водат задолжително следните помошни книги:
Образец
Образец
Дневник за службени излегувања
бр. 67
Евиденција на издадени потврди на работ- бр. 68
ници кои отсуствувале од работа по покана
на судот
Контролник за спроведување на затворски бр.68 а
казни и мерки на безбедност
Контролник за парични казни, глоби, тро- бр. 69
шоци на кривичната и прекршочната постапка и паушал
Контролник за трошоци на постапката во бр. 70
која странката била ослободена од обвинение
Список за издадени потврди за кредитиран бр. 71
превоз
Список на пописот (картон)
бр. 72
Контролник за лица приведени кај истраж- бр. 73
ниот судија
Книга за вршење на надзор во КПУ и над- бр. 74
зор на извршување на мерката притвор
Евиденција за вршење надзор за извршува- бр. 75
ње на казната затвор
Дневник за приходи од наплатен паушал
бр.76“
Член 26
Во членот 253 ставот 1 се менува и гласи:
„Судовите може да водат и други помошни книги
согласно овој деловник, како и ако тоа го бара содржината на нивните работи и задачи. “
Член 27
Во членот 254 ставот 2 се менува и гласи:
„Регистрите се водат во одредени основни судови:
Образец
Евиденција на прекршочни
санкции
Евиденција на казнети правни
и одговорни лица
Единствен регистар на политички партии
Единствен регистар на црквите,верските заедници и религиозните групи
Кривична евиденција
Евиденција за малолетници

ЕПС

бр. 78

КЗ-Е

бр.79

ЕРПП

бр. 80

ЕРЦВЗРГ

бр. 81

КРЕ
ЕКМ

/
/

Член 28
По членот 254 се додава нов наслов, кој гласи:
„6-а. Евиденции кои се добиваат од електронското
досие”

Член 29
Членот 255 се менува и гласи:
„Во електронското досие мора да се внесуваат и
обезбедат соодветните податоци за да може во секое
време да се добијат следниве евиденции:
Опис

Образец

Евиденција за гаранција
Список на постојани судски вештаци
Список на постојани судски толкувачи
Евиденција за доставени предмети кои
треба да се вратат
Попис на списи
Внатрешна доставна книга за движењето на предметите во судот
Работен дневник на судијата
Книга за примање и доставување на
писмена
Список за издадени предмети од архива
Книга за условни осуди
Дневник на истражниот судија и судијата за малолетници “ДИС”
Список за извршувањата доверени на
извршниот орган
Контролник за притворени лица во претходна постапка
Контролник за притворени лица по подигнато обвинение
Книга на повикани лица за издржување
на казната затвор
Контролник за извршување на воспитни
мерки
Евиденција на одземени предмети
(корпора деликти)
Евиденција на одземени пари, хартии од
вредност и други скапоцености
Евиденција за предмети доставени кај
медијатор.

бр. 82
бр. 83
бр. 84
бр. 85
бр. 86
бр. 87
бр. 88
бр. 89
бр. 90
бр. 91
бр. 92
бр. 93
бр. 94
бр. 95
бр. 96
бр. 97
бр. 98
бр. 99
/

Член 30
По членот 279 насловот на главата XVIII се менува
и гласи:
„XVIII. ПОСТАПУВАЊЕ НА СУДОВИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА КРИВИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРЕКРШОЧНИТЕ САНКЦИИ“
Насловот на поглавјето „I КАЗНЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ВО СУДОТ“, насловите на точките 1, 2 и 3 и членовите 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
и 291 се бришат.
Поглавјата II и III стануваат поглавја I и II.
Член 31
Членот 293 се менува и гласи:
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„Врз основа на податоците од регистерот од кривичната евиденција од член 254 од овој деловник во судовите се води именик за кривичната евиденција.”
Член 32
Во член 294 став 2 во алинеите 1 и 2 зборовите „15
дена” се заменуваат со зборовите „три дена”.
Член 33
Членот 295 се менува и гласи:
„Судот надлежен за водење на кривичната евиденција по лично поднесено барање на физичкото односно правното лице или овластениот орган може да
даде податоци од кривичната евиденција во вид на потврда, уверение или извод (Образец СД бр.111).”
Член 34
Во член 312 во ставот 1 зборот „ИПК” се заменува
со зборот „ИКП.”
Член 35
Во член 314 во ставот 1 по зборот „уписникот” се
додава зборот „ИСАМ”.
Член 36
Во член 318 во ставот 1 по зборовите „се заведува”
се додаваат зборовите „во уписникот ИСАМ”.
Член 37
Во член 319 во ставот 1 по зборот „уписникот” се
додава зборот „ИСАМ”.
Член 38
Во член 320 во ставот 2 зборот „уписник” се заменува со зборовите „уписникот ИПРК.”
Член 39
Во член 321 во ставот 1 зборот „уписник” се заменува со зборовите „уписникот ИСАМ”.
Член 40
Во член 373 во ставот 6 по зборот „поништува“ се
додаваат зборовите „(Образец СД бр. 114).“
Член 41
Во член 375 во ставот 2 по точката 11 се додава нова точка 12, која гласи:
„12. предмети по барање за заштита на правото за
судење во разумен рок.”
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Член 42
Во член 376 во ставот 1 по точката 10 се додаваат
две нови точки 11 и 12 кои гласат:
„11. 5 (пет) години за предметите за извршување на
санкции и посебните истражни мерки од архивирањето
на предметот”;
„12. 6 (шест) месеци за уверенијата и потврдите од
денот на нивното издавање.”
Член 43
Во членот 377 бројот „113“ се заменува со бројот
„114“.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Штембилите од број 1 - 30 се дадени во прилог
број 2, кој е составен дел на овој деловник.“
Член 44
Обрасците СД бр. 11, 15, 77 и 110 се бришат.
Член 45
По образецот СД бр. 24 се додаваат три нови обрасци СД бр.24-а, 24-б и 24-в, по образецот СД бр. 113 се
додава нов образец СД бр.114, кои се дадени во прилог
и се составен дел на овој деловник.
Член 46
Обрасците СД бр.69 и 100 се заменуваат со обрасците СД бр. 68-а и 69, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој деловник.
Член 47
Образецот СД бр.111 се заменува со нов образец
СД бр.111, кој е даден во прилог и е составен дел на
овој деловник.
Член 48
Штембилите од број 1 до 28 се заменуваат со нови
штембили од број 1 до 30, дадени во Прилог број 2, кој
е составен дел на овој деловник.
Преодна и завршна одредба
Член 49
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбата од член 30 која ќе отпочне
да се применува од 1 јануари 2015 година.
Бр. 01-2545/1
18 јули 2014 година
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Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 79

Стр. 80 - Бр. 114

31 јули 2014

31 јули 2014

Бр. 114 - Стр. 81

