
СУДСКИ ДЕЛОВНИК



ЦЕЛНА ГРУПА  УЧЕСНИЦИ И ЦЕЛ НА 
СОВЕТУВАЊЕТО

СУДСКА ПОЛИЦИЈА
ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

ВРЗ ОСНОВА НА КОИ РАБОТИ, 
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА,СОСТОЈБА И 

ПРЕДИЗВИЦИ



ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

- Закон за судови (Сл.весник на РМ.бр.10/06, 
14/08,150/10);

- Закон за судска служба (Сл.весник на РМ 
бр.43/14, 33/15, 98/15);

- Закон за заштита на личните податоци
(Сл.весник на РМ бр.7/05, 103/08, 124/10 и 
135/11) 



ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

- Судски деловник (Сл.весник на РМ бр.66/13);
- Уредба за внатрешни односи на судската 

полиција („Сл.весник бр.5/2013)
- Уредба за ознаките за звањата и униформата 

на припадниците на судската полиција 
(Сл.весник на РМ бр.5/2013)

- Уредба за вооружувањето и опремата на 
припадниците на судската полиција (Сл.весник 
на РМ бр.5/2013)



- Уредба за материјалното работење со 
предметите на вооружувањето и посебната 
лична опрема на припадниците на судската 
полиција. („Сл.весник бр.5/2013)

- Уредба за употреба на оружје, гумена палка 
и други средства на присилба од страна на 
припадниците на судската полиција 
(„Сл.весник бр.5/2013)

- Уредба за времетраење на облеката, 
чевлите и посебно личната опрема на 
припадниците на судската полиција.



- Уредба за психофизичките способности што 
треба да ги поседуваат лицата кои се 
примаат на работа во судската полиција 
(Сл.весник на РМ бр.5/2013)

- Кодекс за етика  на вработените во 
судската служба на Република 
Македонија. 



Закон за судови 
- „Инаугурација“ на судската полиција;

- Полиција – Судска полиција; (генерално не може да влезе во судскиот 
простор освен кога приведува ии обезбедува лице и по повик заради спреччување на 
кривично дело или општа опасност)

- Определени 3 (три)основните услови за прием и 
определување на бројот на судка полиција за секој суд 
посебно.  

- Со измените на законот од 2010 година, надлежноста, 
правата и обврските, вработувањето, дисциплинската 
одговорност и други прашања од надлежност на судската 
полиција се уредуваат со посебен закон;



Обезбедување на 
објектите, имотот, 

лицата и одржувањето 
на редот во судот

Шалтер за информации



Закон за судска служба

- Судската полиција е дел од судската служба;
- Општи и посебни услови за 

вработување;(општи чл.21-државјанин на РМ, 
македонски јазик, полнолетен, општа здр.состојба, да не е 
изречена казна забрана на вршење проф.деј. Или должност ) 
ПОСЕБНИ – стр.клалификации, работно искуство, општи и 
посебни работни компетенции, други услови)

- Начин на пополнување на работните места: 
јавен оглас, превземање во друг суд на 
работно место на исто ниво, превземање во 
државни органи и  институции; 



ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА И ТРЕНИНГ НА 
ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

- Општа психологија, Видови карактери,-
Потекло на гневот,- Справување со гневот

- Врзување на лица, Преглед (претрес) на 
лице, Привремено одземени предмети и 
постапка по истите, Позорничка и патролна 
дејност во судот и во кругот на судот,-
Дејствија за време на штрајк, Превземање 
на дејствија за време на пожар-евакуација



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ, НАРЕДУВАЊЕ

• Подметната бомба – постапка при најава, Земјотрес,-
Заложник-заложничка криза,- Евакуација на судот 
(странки и персонал),- Вонредно обезбедување,- Заштита 
на сведоци,- Заштита на судии (функционери).- Заштита на 
докази,- Соработка на судската полиција и МВР,-
Справување со терористички акции кои се можни во 
судот,-- Други вработени,- Контрола на вработените во 
судовите,- Проценка на степенот на ризикот,- Распоред за 
работа на судската полиција,- Таен/доверлив распоред на 
судската полиција, -Киднапирање, - Напад



БЕЗБЕДНОСТ НА СУДОТ

• - Огради,- Алармни системи (како се 
алармира и како се поставуваат),-
Подметната бомба,Обезбедени врати на:  
влезови,гаражи,судници, Канцеларии на 
судии, Прозорци



УРЕДИ ВО СУДОТ

- Детектори (рачни)
- Рентгени
- Метал детектори
- Камери
- Алармни системи
- Обезбедување на струја



ПРАКТИЧЕН ТРЕНИНГ

• Боречки вештини, Справување со лица кои 
имаат нож, предмети кои можат да 
предизвикаат повреди на лица во судот –
судницата,- Физичка подготвеност,-
Психофизичка подготвеност,  Давање на прва 
помош,- Ракување со пиштол, Ракување со 
автоматска пушка М-70 А, Ракување со 
контрадиверзиона опрема, Ракување со 
средствата за врски,  Изведување на гаѓања со 
пиштол,  Изведување на гаѓања со автоматска 
пушка М-70 А.



План за обезбедување на судот

• 1 безбедносна проценка за објектот и просторот на кој се 
врши обезбедувањето на судот;

• 2- број на припадници на судската полиција потребни за 
вршење на обезбедувањето на судот;

• 3. начин на вршење на обезбедувањето на судот;
• 4. конкретни задачи на припадниците на судската 

полиција 
• 5.  посебни должности на дежурниот судски полицаец;
• 6. обезбедување при елементарни непогоди или 

вонредни случаи;
• 7. вооружување и опрема на припадниците на судската 

полиција;
• 8. начин на одржување на врските во судот, по потреба и 

со надлежните служби на Министерството за внатрешни 
работи



ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА 
НИВО НА СУДСТВО

- Програма за едукација и тренинг на 
припадниците на судската полиција: 

- Командант на судската полиција-
назначување, услови, надлежност;

- Координатор на судската полиција на 
апелационо подрачје- надлежност;



ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА НИВО НА 
СУД

- Одлука за утврдување на бројот на 
припадници на судската полиција во 
секој суд; 

- Со судската полиција раководи 
претседателот на судот;

- Командир и заменик командир на 
судската полиција - услови  за 
назначување;  



- Постапка за оценување на 
припадниците на судската полиција;

- Надзор над работата на судската 
полиција и надзор над спроведувањето 
на обуката и тренингот, 

- Постапка при евентуално констатирани 
неправилности; 



ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС

• Плата, одмори и отсуства;

• Дисциплинска и материјална 
одговорност;

• Право на штрајк;



Одредби во Закон за заштита на лични 
податоци од значење за работата на судската 

полиција

• ''Личен податок'' е секоја информација која 
се однесува на идентификувано физичко 
лице или физичко лице кое може да се 
идентификува, 

• "Обработка на личните податоци" е секоја 
операција или збир на операции што се 
изведуваат врз лични податоци  како што е: 
собирање, евидентирање,  чување,  
употреба,објавување. 



• "Контролор на збирка на лични податоци" е 
физичко или правно лице, орган на 
државната власт или друго тело, кое 
самостојно или заедно со други ги утврдува 
целите и начинот на обработка на личните 
податоци. 

• „Корисник" е физичко или правно лице, 
орган на државната власт или друго тело на 
кое му се откриваат податоците; 



• Одредбите од овој закон се применуваат и на 
обработката на личните податоци преку 
вршење на видео надзор, 

• Контролорот кој врши видео надзор е должен 
да истакне известување. Известувањето мора 
да биде јасно, видливо и истакнато на начин 
што им овозможува на субјектите на лични 
податоци да се запознаат со вршењето на 
видео надзорот. 



• Контролорот може да врши видео надзор 
само на просторот кој е доволен за 
исполнување на целите за кои е поставен. 

• Снимките направени при вршење на видео 
надзор се чуваат до исполнување на целите 
за кои се врши, но не подолго од 30 дена, 
освен ако со друг закон не е предвиден 
подолг рок. 



ОДРЕДБИ НА СУДСКИ ДЕЛОВНИК 
ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА НА СУДСКАТА 

ПОЛИЦИЈА

- Судска полиција – чл.327-328;
- Неделен план за обезбедување на рочиштата 

и претресите;
- Комуникација со странки, други лица и органи 

– чл.91;
- Распоред за работа;
- Судска зграда  - чл.127 (управување, трошоци, 

користење-закуп, натписна табла);



• Односи со јавност - чл.101-111 од СД 
(канцеларија за односи со јавност, 
информациии за работата на судот,  текот 
на постапката по конкретен предмет,  

• присуство на граѓани, новинари-
известувачи, 

• визулено и аудио снимање и 
фотографирање во кривична постапка, 



- Визуелно и аудио снимање и 
фотографирање во парнична постапка; 

- Рок за поднесување и содржина на 
барањето;

- Снимање и фотографирање во судската 
зграда, надвор од судење;

- Куќен ред на судот – чл.119 од СД 



Кодекс на етика 

- Принципи;
- Однесување на вработен;
- Извршување на обврските;
- Заштита на податоци и дискреција;
- Активности надвор од работното место;
- Политичка активност;



УРЕДБИ КОИ ГО РЕГУЛИРААТ РАБОТЕЊЕТО 
НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

- Уредба за внатрешни односи на судската 
полиција 

- Уредба за ознаките за звањата и 
униформата на припадниците на судската 
полиција 

- Уредба за вооружувањето и опремата на 
припадниците на судската полиција 



- Уредба за материјалното работење со предметите 
на вооружувањето и посебната лична опрема на 
припадниците на судската полиција;

- Уредба за употреба на оружје, гумена палка и 
други средства на присилба од страна на 
припадниците на судската полиција; 

- Уредба за времетраење на облеката, чевлите и 
посебно личната опрема на припадниците на 
судската полиција;

- Уредба за психофизичките способности што треба да 
ги поседуваат лицата кои се примаат на работа во 
судската полиција;



• ЗАКЛУЧОК!


