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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВНАТРЕШНО РАБОТЕЊЕ НА РЕДОВНИТЕ 

СУДОВИ 
(Судски деловник) 

ДЕЛ ПРВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ВНАТРЕШНОТО 
РАБОТЕЊЕ НА СУДОВИТЕ 

Глава прва 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник (во натамошниот текст: Суд-

ски деловник) се пропишува внатрешното работење 
на редовните судови (во натамошниот текст: судови). 

Член 2 
Внатрешното работење на судовите обезбедува 

законито, навремено и ефикасно вршење на функ-
цијата, како и непречено, брзо и економично оства-
рување на правата и обврските на странките. 

Член з 
За непосредно (спроведување на Судскиот делов-

ник 'се згрижи претседателот на судот. 
Судиите и другите работници во судот, во рам-

ките на својот делокруг, непосредно го применуваат 
Судскиот деловник. 

Републичкиот секретаријат за правосудство (во 
натамошниот текст: Секретаријатот) се грижи за 
спроведување на Судскиот деловник и дава упатства 
и објаснувања за неговата примена. 

Член 4 
Во вршењето на (работите од (судската управа, 

примената на 'Судскиот деловник ја шеди и претсе-
дателот на повисокиот суд, особено преку следење 
па работата на пониските судови, обиколката, извеш-
таите, одржувањето на состаноци со претседателите, 
судиите и другите работници, како и преглед на ра-
ботите од судската управа. 

За утврдените неправилности и пропусти во при-
мената на Судскиот деловник, претседателот на пови-
сокиот (суд ќе му укаже на претседателот на 'соод-
ветниот суд и за тоа ќе го запознае Секретаријатот. 

Член 5 
Во програмата за работа се конкретизираат ра-

ботите и задачите од делокругот на судот, а особено: 
—' вид и број на 'предмети по кои судот (ќе по-

стапува . 
— активности во врска со следењето и проучу-

вањето на општествените односи и појави од инте-
рес за остварување на своите функции и известување 
на надлежните органи, самоуправните организации и 
заедници за состојбите; 

— ,активности во однос на следењето и проучу-
вањето на односите и 'појавите што се од интерес 

за развојот на општествено-економеките односи како 
и з.а правилното стопанско и финансиско работење 
на органите, самоуправните организации и заедници; 

— активности што произлегуваат од известува-
њето на државните органи, самоуправните организа-
ции и заедници за ставовите и оценките на 'судот 
по прашањата од нивниот делокруг заради презема-
ње соодветни мерки за (спречување и отстранување 
на општествено опасните појави и зацврстување на 
законитоста; 

— работи и задачи во однос на следењето и 
проучувањето на проблемите што 'Произлегуваат од 
судската практика, а кои се од ,интерес за правилна 
и единствена примена на законот; 

— работи и задачи во врска 'со поведувањето 
постапка за оценување на уставноста и законитоста, 
ако такво прашање настане во постапката пред су-
дот, и 

— работи и задачи што се однесуваат на ука-
жувањето правна помош на работните луѓе и граѓа-
ните, органите и самоуправните организации и заед-
ници во остварувањето и заштитата на нивните пра-
ва во работите од 'судската надлежност. 

Член 6 
Заради остварување на поголема јавност во ра-

ботата, судењето се одржува во просторија што мо-
же да прими поголем број лица. 

Член 7 
Претставниците на печатот, радиото и телевизи-

јата, како и на другите средства за јавно (информира-
ње, за работата на судот ги информира претседате-
лот на судот или судијата што тој ќе го определи, 
водејќи сметка за (вистинитоста и ировереноста на 
податоците, каиш и укажувајќи на должноста за чу-
вање на тажната. 

Јавноста ја известува судијата кој постапува по 
предметот по претходна согласност од претседате-
лот на судот, освен во случаите кога тоа оо закон 
или со друг пропис е прогласено за тајна. 

При известувањето судијата не може да го иска-
же ИЛИ најави ставот на судот за одлуката 'што ќе 
се донесе по предметот. 

НАЧИН НА ЧУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНА ТАЈНА 

Член 8 
Работниците во (судот во вршењето на својата 

должност со податоците, предметите и материјалите 
постапуваат така што да 'се обезбедува чувањето на 
службена таЈна и тоа во однос на заведувањето и 
разведувањето, сместувањето на списите, давањето 
на разгледување и недозволување неовластени лида 
да ги читаат, препишуваат и прават белешки. 

Глава втора 

СУДСКА УПРАВА 

1. Работи од внатрешното работење на 
судската управа 

Член 9 
Како работи од внатрешното работење на суд-

ската управа се сметаат: 
— начин на вршење на работите во внатрешното 

работење во судот, одделенијата и 'службите; 
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— подготовки за утврдување на годишна програ-
ма за работа, 

— обезбедување на навремено, експедитивно и 
ажурно вршење на работите; 

—' подготвување на финансиски 'план, пресметка 
и завршна (сметка, 

— вршење на судско надмен истр атив им работи со 
примена на најцелесообразни технички -средства и 
методи, 

— подготвување на опити акти за внатрешната 
организација и систематизација на работите и зада-
чите, работниот однос, формирањето и распределба-
та на средствата за работа и по однос на работа и 
други општи акти 100 кои се уредуваат внатрешните 
ОДНОСИ 1ВО 'СУДОТ; 

— подготвување на материјали, нацрт-одлуки и 
вршење на административните работи во врска со 
работата на органите на самоуправувањето, 

—' вршење на административните работи во вр-
ска со спроведувањето на одлуките на самоуправ-
ните органи и за остварувањето на правата и обврски-
те на работниците во -судот; 

— водење на евиденција и повикување на су-
диите-поротници ; 

— вршење на работи од судската 'статистика; 
— вршење на работи од меѓународна правна по-

мош , 
— обезбедување на материЈално - финансиски, прос-

торни и кадровски услови за работа на судот; 
— организирање на работите во врска со непо-

средното (Следење и проучување на општествените 
односи и појави од интерес за остварување на (Своите 
функции и за начинот на известување на надлежни-
те органи, самоуправни организации и заедници за 
забележаното во текот на работата како и за дава-
ње предлози за спречување на општествено-опасните 
и (штетните појави заради зацврстување на законитос-
та, општествената одговорност и социјалистичкиот 
морал и водење пропишана евиденција, 

— организирање на работите во врска оо следе-
њето и проучувањето на проблемите што произле-
гуваат 'од судската практика, кои се од интерес за 
правилна и единствена примена на законот и водење 
на пропишана евиденција; 

— вршење на работите во врска со издавање на 
билтен на -судот; 

— управување (со правосудната зграда и имотот 
и водење грижа за нивно одржување; 

— вршење на работи во врска -со постојаните 
судски толкувачи, преведувачи и вештаци; 

— преземање мерки за навремено и ефикасно 
извршување на кривичните санкции; и 

— стручно усовршување и оспособување на су-
диите и другите работници во судот. 

2. Претседател на судот 

Член 10 
Претседателот на судот во остварувањето на 

грижата за условите за работа на (судот, ја обезбеду-
ва непосредната примена на одредбите на Судскиот 
деловник, презема непосредни мерки за отстранува-
ње на слабостите и пропустите, се грижи за уредно, 
ефикасно и ажурно вршење на работите (работи на 
'судската управа), изготвување, доставување и поста-
пување по одлуките 

Работите на судската управа претседателот на 
судот фи (врши покрај редовната судиска должност. 

Член 11 
Претседателот на судот ги испитува причините 

поради кои во определен рок не -е закажан главен 
претрес или рочиште за главна расправа, или, 'е пре-
чекорен рокот за изрекување, објавување и изработ-
ка на одлука и презема мерки за извршување на 
овие работи. 

Претседателот на 'судот врши надзор на работа-
та во судските одделенија и во одделението на општин-
скиот суд, писарницата и другите служби со преглед 
во уписниците, роковниците и другите помошни кни-
ги на постојната евиденција на предметите. 

Преку евиденција и прегледи на задолженијата и 
експедитивно ста на судските одделенија и служби, 
остварува постојан увид во работата на судот како 
целина и на работниците и презема конкретни мер-
ки да се спречи одолжувањетс на постапката по 
предметите чие решавање подолго трае и да се 
отстранат пропустите и недостатоците во работата 
на судот 

Претседателот на судот или судија што тој ќе го 
определи дава известување за работите од делокру-
гот на судската управа. 

Член 12 
Претседателот на судот може да предложи опре-

делени работи и задачи да бидат разгледани на (сед-
ница на судиите и да се преземат мерки за отстра-
нување на неправилностите и (слабостите во работата 
и за унапредување на методот на работата и постиг-
нување подобри резултати. 

Член 13 
Претседателот на судот го подготвува годишниот 

распоред на работите по претходно прибавено мис-
лење од седницата на судиите. 

3. Состаноци и советувања 

Член 14 
Претседателот на судот по потреба ш /свикува 

судиите-порозницм заради претресување на актуелни 
и значајни прашања во вршење на нивната функ-
ција 

Член 15 
Судовите повремено одржуваат советувања и кон-

султативни состаноци со претставници на други су-
дови, други органи и самоуправни организации и за-
едници за размена на мислења по прашања од заед-
нички интерес. 

На состаноците и советувањата учествуваат сите 
судии, а до колку се одржуваат само по прашања од 
делокругот на одделно судско одделение, во работата 
учествуваат судиите кои работат во тоа одделение. 

Член 16 
Разгледување на нацрт-прописи и други материја-

ли по кои судот треба да даде свое мислење, пред-
лози или забелешки, се врши по правило на седни-
ца на судиите, а во Врховниот суд на Македонија на 
општа седница. 

На заедничките состаноци на (судот со адвокату-
рата и службите за правна помош од подрачјето, се 
разгледуваат прашања од заеднички интерес, рабо-
тата на судот, давањето на правна помош и оства-
рувањето на правосудната функција. 

4. Евиденција и остручување на 
судските приправници 

Член 17 
За судските приправници се води евиденција а 

за секој приправник (се устројува картон во кој се 
внесуваат податоци за времето поминато во судските 
одделенија и служби или во друг орган во кој при-
правникот е упатен на практика и за работите и за-
дачите што ги вршел ((образец бр. 1). 

Во дневникот што судските приправници го во-
дат за својата работа, ги бележат работите и зада-
чите што ги извршиле во текот на денот (образец 
бр. 2) 

По завршувањето на практиката, раководителот 
на судското одделение или органот го заверува днев-
никот и на тој начин ја потврдува точноста на пода-
тоците за извршените работи и задачи во (судот од-
носно органот 

Претседателот на судот или судијата (што тој ќе 
го определи се грижи за правилното насочување на 
приправниците во вршењето на практиката и заради 
тоа врши непосреден надзор над нивната работа. 
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5. Стручна библиотека 

Член 18 
Стручната библиотека во судските згради се ор-

ганизира само за судот или во заедница со други 
органи и фондот на книги со кои располага (закони 
и други прописи, коментари, стручни книги, правни 
и други списанија, -службени гласила и потребна ли-
тература) се користи во просториите на библиоте-
ката 

6. Евиденција на упатствата и другите акти 

Член 19 
Упатствата, расписите и писмата (во /врска со при-

мената на Деловникот се заведуваат во уписникот 
„Су" и на вообичаен начин им се соопштуваат на 
работниците 

Член 20 
Упатствата и другите писма од член 19 се држат 

на начин што Ја овозможува нивната употреба од се 
чуваат (до отповикувањето или истекот на рокот за 
кој се издадени. Во новите упатства се евидентира и 
бројот на поранешните 

Во внатрешниот дел од обвивката определен за 
попис, се евидентираат упатствата и другите писма 
со нивно запишување 

7. Судска статистика и извештаи 

Член 21 
Претседателот ,на 'Судот, односно определениот 

работник, презема мерки за уредно вршење на ра-
ботите од статистиката, за навремено доставување 
на извештаите до надлежните органи и за чување 
на примерок од статистичките податоци 'што ќе се 
користат во работата на судот од страна на други 
органи, како и за вршење на научно истражувачки 
работи по прашања од областа на правосудството 

Член 22 
Евиденцијата за роковите во кои треба да се дос-

тават статистички податоци до надлежните органи 
содржи називот на статистичкиот образец, органот 
до кого треба да се достави дополнетиот статистич-
ки образец и датумот до кота треба да се достават 
податоците 

Повремено, а најмалку тримесечно се составу-
ваат прегледи за работата од кои се гледа бројот и 
видот на нерешените предмети, бројот на примени 
предмети, бројот на закажани, одржани, неодржани 
и одложени подготвителни рочишта и рочишта за 
главна расправа и претреси, 'бројот на свршени пред-
мети и начин на нивно решавање, бројот на предме-
ти кои на крајот на извештајниот период останале 
несвршени и бродот на потврдени, преправени и уки-
нати одлуки по жалба 

Член 23 
Врз основа на податоците во уписниците и пред-

метите, се пополнуваат статистички извештаи и лис-
тови и во определениот рок се доставуваат до над-
лежни ге органи 

Врз основа на 'статистичките податоци се согле-
дуваат 'состојбите и се составуваат повремени годиш-
ни извештаи за работата на судот 

Член 24 
Статистичките податоци се користат за изготву-

вање на годишните извештаи за работа. 

Член 25 
Претседателот на 'судот на седница на судиите и 

претседателот на повисокиот суд, посебно и заедно, 
повремено ли анализираат податоците од судската 
статистика и извештаите за работата на подрачните 
судови и преземаат мерки за воедначување на суд-
ската практика, а претседателот на повисокиот суд 
укажува и на слабостите во работата со предлог за 
нивно отстранување, за што едновремено го (известу-
ва Секретаријатот 

Судовите на Секретаријатот му даваат податоци 
но одделни прашања од интерес за вршење на ра-
ботите во областа на правосудството 

8. Внатрешно работење во однос на водењето 
евиденција за следење и проучување на 

општествените односи и појави и 
судската практика 

Член 26 
Внатрешното работење во однос на следењето и 

проучувањето на општествените односи и појави се 
врши врз основа на податоците од аналитичките лис-
тови приложени кон судските описи во кои судиите 
ги внесуваат своите забележувања и предлози како 
и врз основа на друга документација со која судот 
располага (анализи, извештаи, реферати и анкети). 

9. Судии-поротници 
Член 27 

За судиите-поротници избрани од -страна 'па со-
бранијата на отпштествено-политичките заедници се 
води именик за изборот и промените според систе-
мот на картотека (образец бр 3) 

Во именикот се внесуваат и податоци за вршење 
та должноста од страна на судијата-поротник. 

Член 28 
По барање од претседателот на советот, претсе-

дателот на судот најмалку 15 дена пред судењето 
ги определува судиите-поротник и што ќе се пови-
каат за учество во одделни совети 

Барањето за повикување на судиите-поротници 
содржи, вид и број на предметот, ден и час на су-
дењето и забелешка во однос на стручната подго-
т о в к а и з н а е њ е т о на Ј а з и к на народите и народнос-
ти 1с на поротникот (образец бр 4) 

Барањето од претходниот став се внесува и во 
евиденцијата за повиканите 'судии-поротници (образец 
бр 5) 

Ако судењето е одложено, во барањето поиме-
нично ќе се определи да се повикаат судиите-порот-
ници што учествувале на претходното судење 

Член 29 
При повикувањето на судиите -поротен ци се води 

сметка за нивните (способности и други својства од 
значење за правилното пресудување на предметот 
како и за оддалеченоста од судот, сообраќајните 
врски и рамномерно^ учество во вршењето на функ-
цијата за времетраењето на мандатот 

Член 30 
Претседателот на советот пред одржувањето на 

судењето го запознава судија!а-поротник со содржи-
ната на предметот 

Член 31 
По барање на судијата-поротник за надоместок 

на трошоците и изгубената заработувачка, настанати 
во врска со вршењето на должноста судија-порот-
ник како и по барање на орган, самоуправна орга-
низација и заеднина за надоместок на изгубена зара-
ботувачка, решение донесува претседателот на со-
ветот 

Решението од претходниот став покрај видот и 
бројот на предметот во кој учествувал судијата-(ПО-
ротник го носи и бродот на уписникот ,,'Су". 

На судијата-поротник веднаш по завршеното су-
дење, претседателот на советот му издава потврда за 
времето поминато во вршењето на должноста зара-
ди нејзино поднесување во органот, самоуправната 
организација и заедница 

10. Вештаци, толкувачи и преведувачи 
В е ш т а ц и 

Член 32 
Во решението со кое претседателот на судот го 

именува вештакот за постојан или за конкретен слу-
чај, се внесуваат основни податоци за вештакот и 
областа во која ќе се врши вештачење 

27 мај 1985 
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Пред именувањето на -вештаци се прибавуваат 
податоци за стручните лица од областа од соодвет-
ните о р лани, самоуправен организации и заедници. 

Списокот на постојните вештаци првостепениот 
го доставува -на второстепениот суд, а окружниот 
до подрачните општински аудови (образец бр. 6). 

Член 33 
Претседателите на окружниот и окружниот сто-

пански суд со Исто седиште договорно утврдуваат 
именување на заеднички вештаци. 

Член 34 
Изјавата што вештаците ја потпишуваат пред 

претседателот на судот ги содржи и зборовите дека 
„совесно и одговорно" ќе ја вршат должноста на 
вештак. 

Член 35 
Списокот на постојаните вештаци се доставува 

' на објавување во „Службен (весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Член 36 
Податоците дека 'вештакот повеќе не ја врши 

должноста поради промена на живеалиштето или 
престојувалиштето, старост, болест, губење деловна 
способност, неспособност или од други оправдани 
причини, му се доставуваат на лицето што го води 
списокот на постојаните вештаци, з,а да го брише од 
евиденција. 

П о с т о ј а н и т о л к у в а ч и 

Член 37 
Во решението со кое претседателот на окруж-

ниот суд го именува толкувачот за постојан или за 
конкретен случај, се внесуваат основни податоци за 
толкувачот и категоријата на лица со која се оства-
рува комуникацијата (глуви, неми и глувонеми) — 
образец бр. 7. 

Пред именувањето на толкувачи ое прибавуваат 
податоци за стручните лица за категоријата од соод-
ветните органи, самоуправни организации и заедници. 

Постојани судски преведувачи 

Член 38 
Во именикот за постојани судски преведувачи 

што го води секој општински суд се внесуваат ос-
новни податоци за преведувачот и преведувањето (об-
разец бр. 8). 

Член 39 
Изјавата што постојаните оудски преведувачи ја 

потпишуваат пред претседателот на судот, ги содр-
жи и-зборовите дека работите ќе ги вршат „совесно 
и одговорно". 

Член 40 
Во именикот за постојаните судски преведувачи 

се евидентира датумот на давањето на изјавата, пот-
писот на преведувачот како што ќе се потпишува 
на преводите и отпечатокот таа неговиот печат. 

Судот го известува Секретаријатот за датумот на 
кој е дадена изјавата на постојаниот судски преве-
дувач. 

Член 41 
Податоците за идентитетот на судскиот преведу-

вач содржани во тркалезниот печат со пречник од 
33 мм. се однесуваат на- името и презимето на пре-
ведувачот, ознаката „постојан судски преведувач", 
странскиот јазик за кој е именуван за преведувач и 
називот, местото и седиштето на општинскиот суд. 

Член 42 
Дневникот за извршените преводи и заверки што 

го води постојаниот судски преведувач содржи по-
датоци за извршените преводи и заверки (образец 
бр. 9) 

Член 43 
Заверката на преведувачот, која се става по из-

вршениот превод ноои број на дневникот под кој пре-
водот е заведен и текст на заверката кој гласи: 

„Потврдувам дека правилно го извршив преводот 
од - - - — - - - - — - на - — - — - Јазик. 

М. П. 
датум ПРЕВЕДУВАЧ, 
Место " 

Текстот на заверката е напишан на македонски 
јазик и на јазикот од кој односно на КОЈ се преве-
дува, со тоа што на левата половина на листот е 
текстот на македонски Јазик а на десната половина 
текстот на Јазикот што се преведува. 

Член 44 
Ако напишаното што треба да се преведе е од 

повеќе страници или листови, тие ќе се означат со 
броеви, а листовите ќе се СОШИЈ ат и на кракот ќе се 
утврдат на соодветен начин. 

Секој лист од преводот носи потпис и печат на 
преведувачот. 

Преводот е чист и не е прецртуван, а имињата 
се пренесуваат дословно од изворникот. 

- Таксата, до колку е пропишана, се залепува на 
преводот и се поништува со печатот на преведувачот. 

Член 45 
За недостатоците во 'вршењето на работите на 

постојан судски преведувач, претседателот на оп-
штинскиот суд го известува и Секретаријатот. 

Член 46 
Оо престанување на обврската за вршење на ра-

боти на постојан (судски преведувач, претседателот 
на судот во рок од три дена ќе го заклучи дневни-
кот на извршените преводи и заверки и ќе го пре-
даде во архивата на судот, преостанатите предмету 
ќе се попишат и преземат во судот, а печатот на 
преведувачот ќе се поништи. 

Член 47 
Во решението за усно или писмено преведување 

од страна на преведувач за посебен 'Случај, поставен 
до колку не постои постојан судски преведувач, ќе 
се означи одлуката, записникот или другите списи 
што треба да се преведат. 

Глава трета 

КОМУНИЦИРАЊЕ СО СТРАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА И 

ОРГАНИ 

1. Ориентација во судската зграда 

Член 48 
На влезот од зградата во која е 'сместен судот 

се истакнува натпис со службениот назив на судот. 
Член 49 

На видно место при влезот на судот се поставу-
ва ориентациона табла која содржи: преглед на ра-
ботните простории (според видот на работата, броеви 
на просториите во кои се наоѓаат одделенијата и 
службите, 'судските совети 'со имињата на претседа-
телите односно судиите поединци како и работни-
ците што вршат позначителни работи оо странките. 

На влезот во секоја просторија се става натпис 
со означување на одделението, советот или служба-
та, името на судијата (како на пример: „кривичен 
совет — претседател на советот НН", „судија по-
единец НН", „судска писарница", „кривичен отсек на 
судска писарница", „'сметководство"). 

Член 50 
Објавувањето на судските огласи и соопштенија 

се врши на огласна табла, поставена на видно место 
во судот. 

Секој ден пред почетокот на работното време на 
влезот во просториите во кои се суди и на огласна-
та табла се истакнува листа на закажаните судења 
за тој ден а листите од одржаните судења се отстра-
нуваат. 
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Листата содржи, редослед на закажаните суде-
ња, број на предметот, имиња на странките и нив-
ните полномошници, час на судењето и просторија 
(во која се одржува судењето. 

Член 51 
Во судовите се обезбедува соодветна просторија 

за 'судиите-поротници и адвокатите. 

2. Опремување на просториите 

Член 52 
Работните простории во судот треба да бидат 

опремени со канцелариски и други најпотребни тех-
нички средства, уредно наместени и одржувани. Во 
нив се држат само потребни предмети, а во ходни-
ците да има потребен број на седишта, до колку не 
постојат посебни простории за чекање 

Член 53 
Предметите, службените материјали, печатите, 

штембилите и канцеларискиот прибор од поголема 
вредност се чуваат заклучени. 

3. Работа со странки 

Член 54 
Приемот на поднесоци и други описи и заверки 

се врши во текот на целото работно време 
Примањето на странки и други лица кои не се 

повикани на одредено време во судот заради раз-
гледување на описи, издавање на уверенија и барање 
известување се врши во определено време 

Во сите судски одделенија и служби се определу-
ва исто време за примање на странки. 

Времето на приемот се определува оо распоредот 
за работа и не може да биде покусо од пет часа 
дневно и се објавува на судската огласна табла како 
и на влезот во работната просторија во која се при-
маат странки 

Судските совети и судијата поединец примаат 
странки и други лица по правило само кога стран-
ките со повикани 

Странките и другите лица на кои, поради одда-
леченост или од други оправдани причини им е 
отежнато повторното доаѓање во судот, се примаат 
и вон времето определено за прием на странки 

Член 55 
Кога од оправдани ПРИЧИНИ за одредено време 

е прекината работата, работникот ќе обезбеди соод-
ветна замена 

Во судската писарница се даваат известувања врз 
основа на податоците од уписникот и списите. Из-
вестувањата се ограничуваат само на нужните (Пода-
тоци за тоа во 'кој стадиум на постапката се наоѓа 
предметот 

Други известувања за состојбата на списите мо-
жат да се даваат само на лица овластени да ги раз-
гледуваат списите 

Известувања можат да се даваат и по телефон и 
писмено на трошок на странката која ги бара. 

Недозволени се објаснувања во однос на правил-
носта на судските дејствија, одлуките како и иска-
жувања за евентуалниот исход на спорот 

Член 56 
Разгледување и препишување на списите се врши 

во судската писарница на определено место и време, 
под контрола на определениот работник. 

Записниците за советување и гласање, нацртите 
на судските одлуки и (судските забелешки претходно 
се одделуваат од предметот 

4. Издавање на потврди, уверенија 
и изводи од јавните книги 

Член 57 
По барање на странки и на трети лица кои имаат 

правен интерес се издаваат ПОТВРДИ, уверенија за од-

делни факти содржани во списите или за кои се во-
ди службена евиденција во судот и изводи од јав-
ните книги, ако претседателот на судот односно 'су-
дијата КОЈ постапува по предметот оцени дека бара-
њето е оправдано. Издавањето на потврдите и уве-
ренијата ш врши судската писарница. 

За содржината на судските одлуки, записниците 
и другите акти во списите не се издаваат потврди 
туку само преписи и изводи. 

5. Комуницирање меѓу судовите и другите органи 

Член 58 
Со судовите и другите органи по правило 'кому-

ницира претседателот на судот. 
Во постапката по одделни предмети, судијата што 

работи по предметот непосредно комуницира со дру-
гите судови, јавните обвинителства и другите органи, 
самоуправните организации и заедници, а другите 
работници ако се посебно овластени. 

Член 59 
Замениците за укажување правна помош и пис-

мата со кои се бараат извештаи, известувања или 
преземање на определени дејствија, треба да се јас-
ни и разбирливо напишани на машина Тие содржат: 
ознака на предметот, име и презиме на странката од-
носно застапникот или полномошникот и предмет и 
куса содржина на барањето. 

Ако се бара сослушување на странки или други 
лица, точно се наведуваат околностите за кои тие ли-
ца треба да се изјаснат. 

Во замолниците по граѓанските предмети задол-
жително се означува дали е исклучена јавноста на 
расправата, дали странките се откажале од правото 
да присуствуваат на рочиштето и дали странката 
барала сведокот да го даде исказот под заклетва 

Од оправдани причини, заедно со барањето за 
правна помош до замолениот суд се доставува и 
предметот. 

Рокот за враќање на предметот се евидентира во 
СПИСОКОТ на доставени предмети кои треба да се вра-
тат (образец бр 10) 

Во одговорот на барањето, судот што постапил 
по замолиме ата се повикува на ознаката на пред-
метот по кој постапил 

Член 60 
Во постапката по одделни предмети, кога се 'во 

прашање поважни забелешки на судот во врска со 
работата на другите органи, самоуправни организа-
ции и заедници кои имаат општо значење, писмата 
ги потпишува претседателот на судот, од кои приме-
рок се доставува и до Секретаријатот 

Во укажувањето правна помош меѓу судовите не 
е дозволено доставување на покана, одлука и друг 
вид списи освен ако е со закон определено или кога 
доставата треба да се изврши во судот, а примателот 
има живеалиште на подрачјето на тој суд. 

6. Давање правна помош на граѓаните 

Член 61 
Правната помош на граѓаните за заштитата на 

правата во работите од судската надлежност се од-
несува на: 

— давање правни совети, укажување на можнос-
та за решавање на спорниот однос пред мировен 
совет, повикување на другата странка за мирење и 
укажување на можноста дека спорниот однос може 
да се реши по мирен пат со склучување на спогодба 
или на друг погоден начин; и 

— земање на записник, тужба, одговор на тужба, 
жалба или друго правно средство, предлози во текот 
на постапката и други списи, изјави и соопштувања 
по работи од судска надлежност. 

Правната помош општинските 'судови ја даваат 
во судот или во судските денови надвор од судот. 
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Член 62 
Со распоредот за работа се определува најпогод-

но време за прием на странки и давање праши а по-
мош 

Распоредот на времето определено за давање 
правна ,помош се објавува на огласната табла на су-
дот и на вообичаен начин во сите месни канцеларии 
од подрачјето на општинскиот суд 

Во итни и оправдани случаи по претходно одо-
брение на претседателот на судот, правната помош 
на граѓаните може да се даде и вон определеното 
време 

Член 63 
Правна помош во судовите даваат судии и струч-

ни 'соработници определени со распоредот. 
Кога правната помош се однесува на составување 

поднесоци на записник (изјави, тужби и жалби), а се 
оцени дека за тоа нема законски основ или затоа 
што барањето е ненавремено или недопуштено, на 
странката -ќе и се укаже на тој факт. До колку таа 
и натаму останува при своето барање, ќе и/ -се даде 
правна помош со напомена дека е постапено по ба-
рање на странката 

7. Преземање на судски дејствија 
надвор од судската зграда 

Член 64 
Судот презема судски дејствија и надвор од суд-

ската зграда кога ќе се оцени дека е тоа поцеле-
сообразно или ако на друг начин не е можно да се 
завршат. 

За преземањето судски дејствија надвор од суд-
ската зграда одлучува советот или судијата поединец 
по своја иницијатива или по предлог на учесниците 
во постапката, кога е во прашање одржување на ро-
чиште, расправа и претрес надвор од судската згра-
да, вршење увид, вештачење, 'составување, изменува-
ње и отповикување на тестамент и заверување на 
исправи и потписи на лица кои поради болест или 
други оправдани причини не се 'во состојба да дојдат 
во судот 

Член 65 
Со едно излегување треба да се настојува да се 

преземат повеќе судски дејствија 
Излегувањата се заведуваат во дневникот за 

службени излегувања (образец бр. 11) 

Член 66 
Судската функција надвор од седиштето на су-

дот се остварува во определените судски 'денови. 
Времето и местото на одржување на судските 

денови се внесува во распоредот за работа и се 
објавува на огласната табла на судот и собранието 
на општината 

Член 67 
Судските денови, по правило, се користат за одр-

жување претреси по кривичните предмети, за одр-
жување расправи по процесните и вонпроцешите 
предмети ако лицата кои се повикуваат за таа цел 
се наоѓаат на подрачјето во кое се одржува судскиот 
ден 

Рочиштата, прстреоите и расправите се органи-
зираат така што навремено се доставуваат поканите 
и другите списи, со означување на местото и вре-
мето на одржувањето на судскиот ден, водејќи смет-
ка за закажаните рокови и времето што на странки-
те треба да им се остави за подготвување 

Член 68 
Предметите по 'кои се постапува во судскиот ден 

се заведуваат во посебен список (образец бр 12) 
Списокот се евидентира во уписникот „Су" и тој за-

едно со предметите му се доставува на судијата 
Примените поднесоци на судскиот ден и соста-

вените записници, кои не се однесуваат на предме-
тите заведени во списокот од претходниот став, се 
заведуваат во посебен список според редот па прие-
мот, кој по завршувањето на судскиот ден се заве-
рува од судијата и записничарот. 

На поднесокот се става забелешка за денот на 
приемот, што се смета како ден на прием во судот. 

Поднесоците VI записниците, примени или -соста-
вени во време на одржувањето на (судскиот ден, по 
враќањето во судот веднаш се предаваат на работ-
никот одреден за прием на поднесоци, КОЈ откако 
ќе го потврди приемот на поднесоците и уписниците 
во списокот, покрај соодветниот реден број на секој 
поднесок, ќе стави и приемен штембил со назна-
чување ,примено на судскиот ден во (место, ден, 
месец и падина^ под реден број од списокот", 
а потоа ќе ги предаде на управителот на судската 
писарница односно одговорниот на одделението или 
службата 

Списокот на работите извршени на судскиот ден 
се доставува до претседателот на судот и тој се 
чува со списите од судска управа 

За извршените заверки надвор од судот се води 
посебен уписник „ЗАБ П". 

8. Постапување по работи од меѓународна 
правна помош 

Член 69 
Во општинските судови грижливо се кршат ра-

ботите на меѓународна правна помош (заверка на 
исправите наменети за странство и други работи од 
тој (Вид) Со посебно внимание се обликува список, 
се обезбедува формата и читливоста на исправите, 
се пишува на квалитетна хартија, се става отпечаток 
од печатот, се обезбедува уредност во комуницира-
њето и се чува угледот на судот. 

Ако исправата не ги исполнува условите од прет-
ходниот став дотолку што му наштетува на угледот 
на земјата, претседателот на судот или определениот 
судија под чија непосредна контрола се вршат рабо-
тите на меѓународна правна помош, нема да ја заве-
ри исправата и ќе го упати подносителот на барање-
то да достави уредна исправа која и според 'својот 
надворешен изглед е погодна за употреба во стран-
ство 

Член 70 ^ 
Општинскиот суд во работите од меѓународната 

правна помош ги тоди следните уписници -
1 уписник „ЗАВ-С" за заверка на исправи наме-

нети за употреба во странство (образец бр 13); 
2 уписник „ЗАВ-Х" за заверка на исправи во 

врска со Конвенцијата за укинување на 'потребата од 
лет али з аци ја на странски јавни исправи (образец бр 
14), и 

3 уписник ,,ЗАМ-С" во кој се заведуваат з а м е -
ници од домашни и странски органи за доставување 
на списи 'во странство и давање правна помош (обра-
зец бр 15) 

Член 71 
Претседателот на општинскот суд или определе-

ниот судија, со депонираниот истоветен потпис во 
Секретаријатот, потврдува дека лицето пристапило и 
ја потпишало поправата пред судот или го призна-
ло за свој потписот ставен на исправата 

Текстот на заверката се става непосредно во про-
должение на исправата 

9. Постапување по претставките и предлозите 

Член 72 
Претседателот или определениот судија, претстав-

ките и предлозите што работните луѓе и граѓаните 
ги поднеле до судот ги земаат веднаш 'во работа и 
но проверката на содржината, најдоцна во рок од 30 
дена од приемот, ќе му одговорат на подносителот 

Член 73 
Претседателот на судот или определениот суди-

ја ќе го обезбеди давањето на потребните податоци 
и објаснувања на надлежниот орган, самоуправната 
организација и заедница за прашањата за кои се 
однесува претставката односно предлогот и известу-
вања за преземените мерки. 



27 мај 1985 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Б(р. 17 - Стр. 399 

Член 74 
На седница на судиите секои три месеци се 

разгледува проблематиката во врска со претставките 
и предлозите и се утврдуваат мерки неопходни за 
отстранување на слабостите и пропустите во работата 
на кои укажуваат работните луѓе и граѓаните. 

Глава четврта 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА СУДСКОТО РАБОТЕЊЕ 

1. Изворници, преписи и фотокопија 

Член 75 
Изворник во судското работење е одлуката сос-

тавена во определена форма (пресуда, решение, на-
редба, спогодба, уверение, потврда или друга судска 
исправа), потпишана од судија, претседател на 
совет и овластен работник за вршење на овие ра-
боти 

Изворникот се изготвува во писмена форма, врз 
основа на одредбите на постапката за изготвување 
на одлуките 

Изворникот на одлуките, по правило, се изгот-
вува на машина за пишување и останува во описите. 

Член 76 
Преписите се изготвуваат на машина за пишува-

ње јасно и читливо, со содржина и форма соодветна 
на изворникот 

Фотокопира треба да овозможуваат текстот да 
се чита и да се распознаваат ознаките на списот. 

Препи сите и фотокопир ата се изготвуваат во суд-
ската писарница односно фотокопирницата и им се 
доставуваат на странките откако управителот на суд-
ската писарница односно овластениот работник 'ќе ги 
потврди со својот потпис во непополнетиот дел од 
забелешката „точноста на преписот односно фото-
конието ја потврдува 

Ако за одделни видови одлуки поради нивната 
сличност постои можност да се употребуваат обрас-
ци, преписите хможат да се изготват 'со соодветно по-
полнување на обрасците 

Член 77 
За одлуките кои често се повторуваат, може да 

се изготви изворник во скратена форма 
Изворникот на одлуката кој се однесува на упра-

вување 'со постапката се состои од основните зборо-
ви што се суштествени за одлуката и од кои може 
да се види за што се работи (на пример „главен 
претрес 9 VI 1984 година, во 8 часот - 1 обвине-
тиот 2 приватниот тужи-
тел 3 сведокот 

Кога се уважува предлогот, на изворникот на . 
одлуката или на самиот предлог ќе се забележи дека 
предлогот се уважува (на пример' „се уважува пред-
логот. Трошоците на предлагачот се определуваат 
на динари Датум. Потпис") Притоа, 
може да се означи бројот на образецот ако одлу-
ката може да се изготви и оо пополнување на печа-
тен образец или да се упати по примерот на обра-
зецот што се наоѓа во книгата на обрасци (на при-
мер' „се дозволува образец бр. Трошоци 

динари Датум Потпис 
") и тоа да и се достави на странката 

Кога одлуките се составуваат во скратена форма, 
односно со ставање на штембил, забелешката за ува-
жување на предлогот ќе се стави на отпечатокот од 
штембилот 

За употребата на штембилот, работникот ќе се 
упати со зборовите' „се дозволува штембил Тро-
шоци динари Датум Потпис 

2. Скратени преписи 

Член 78 
Кога предлогот за дозволување на извршувањето, 

за ^издавање платен налог или за донесување на слич-
на одлука е составен така што целосно одговара на 

решението што треба да ое донесе а е поднесен во 
доволен број примероци, (може да се издаде скратен 
препис на решението со ставање службен штембил 
кој го содржи текстот на решението што се доне-
сува по предлогот. 

Скратениот препис ќе се изготви и кога реше-
нието на судот на изворникот е ставено со штембил. 

Судовите се грижат поднесоците по предметите 
по кои можат да се издадат скратени преписи, стран-
ките -и нивните полномошници да ги поднесуваат во 
потребен број примероци и графи, според својата 
содржина да бидат погодни за употреба како скра-
тени преписи и да имаат доволен простор за (ставање 
штембил 

3. Форма на судските одлуки и списи 
и начин на пишување и потпишување 

Член 79 
При изготвувањето на писмените одлуки се упо-

требува законска терминологија, се избегнува упот-
ребата на странски зборови и на зборови кои не се 
општоприфатени во работата на судот. Изложеното 
треба да е јасно и разбирливо, а изразувањето да 
одговара на угледот на судот и да не ја навредува 
чувствителноста на странките и другите лица. 

Во диспозитивот и образложението на одлуката, 
времетраењето, видот и височината на 'санкцијата, па-
ричните износи во процесните спорови и трошоците 
на постапката се означуваат оо броеви и букви, а 
странките со процесното својство и името и прези-
мето, (на пример - првотужителот, второтужениот, тре-
тообвинетиот) 

Називите на законите и другите прописи што се 
'опоменуваат во текстот можат да се наведат во скра-
тена форма, додека називите на законите и другите 
прописи што не се во честа употреба се наведуваат 
со нивниот целосен назив и со бројот и датумот на 
службеното гласило во кое се објавени. 

Бо текстот можат да се употребуваат кратенки 
гамо ако се општоприфатени и лесно разбирливи и 
ако не даваат повод за сомневање за нивното вистин-
ско значење 

Член 80 
Одлуките од делокругот на судската управа и 

нивните преписи ги потпишува претседателот на су-
дот или судијата што го заменува во случај на него-
ва отсутност или спреченост 

Замолниците и другите списи кои се однесуваат 
на предметите во работа во судските одделенија ги 
потпишува претседателот на советот односно судија-
та поединец. 

Ако одлуката или списот е изготвен врз основа 
на писмена одлука или упатства на претседателот на 
советот или 'судијата поединец, а се однесеа на по-
викување на странки, сведоци, вештаци, доставување 
на тужба, одговор на тужба и други работи кои спа-
ѓаат во делокругот на судската писарница, потпишу-
вањето може да го врши управителот на судската пи-
сарница односно одговорниот работник на одделение-
то на судската писарница 

Член 181 
Текстот на судската одлука мора да биде читлив 

и уреден, изготвен на машина за пишување — маке-
донска кирилица, составен на литературен јазик. По 
исклучок, поради природата на одделни судски ра-
боти. одлуките или списите 'можат да бидат пишува-
ни со мастило (записник за извршен увид, попишу-
вање на предмети во извршната постапка). 

Во одлуките и другите списи кои немаат увод, 
во горниот лев агол се става назив на судот, ознака 
на предметот, датум и седиште на судот 

4. Обрасци и штембили 

Член 82 
За одделни дејствија и за потребите на евиден-

цијата, судот задолжително употребува печатени об-
расци кои се составен дел на судскиот деловник. 
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Судот за свои потреби може да состави и умно-
жи други обрасци за одделни дејствија и работи кои 
често се повторуваат, како што ое вообичаени допи-
шувања, 'потврди и извештаи со кои од други органи 
се бараат податоци или некое постапување. 

Член 83 
За куси и чести забелешки, потписи, ознаки, суд-

ски наредби, упатства за работа и (слични постапу-
вања во судската работа се употребуваат и соодветни 
штембили, чии текст, вид и големина се пропишани 
со овој Деловник 

Покрај задолжителните штембили пропишани со 
член 84 на овој Деловник, судот може да употребу-
ва и други штембили ако со нив се олеснува рабо-
тата 

Член 84 
Во судовите задолжително се употребуваат след-

ните штембили' 
1 за означување на итноста на постапката — 

„итно", или природата на предметот - „притвор", 
„малолетник", „издршка", „нарушено владение", 
„обезбедување на доказ", 

2. за издавање наредба за определување претре-
си одно1сно рочишта, 

3. за потврдување дека против пресудата или 
решението нема жалба, 

4. за потврдување дека изворникот е даден за 
експедирање во писарницата и забелешка за тоа, 

5 за издавање наредба за упатување на списите 
во архива. 

6 за потврдување на прием на (списите, 
7. за ставање забелешка дека таксата е напла-

тена пред архиварањегго на списите, 
8 за ставање забелешка дека е одобрено осло-

бодување од плаќање на такси и трошоци, 
9 за издавање наредба за упатување на списите 

до повисокиот суд на разгледување, 
10 за дозвола по предлози за извршување од-

носно за издавање на платен налог, 
11. за потписи на преписите, 
12. за потврдување на правосилност односно из-

вршност врз основа на одлуката на судијата, 
13 за потврдување точност на преписите, 
14 за потврдување на заверка на потписи и пе-

чати во смисла на член 3 од Конвенцијата за уки-
нување на потребата од легализација на странски 
јавни исправи, 

15 за забележување на задолжувањата во кон-
тролникот за наплатена парична казна, 

16. за доставување жалба на спротивната стран-
ка на одговор, 

17 за заверка на потписи, 
18 за заверка на преписи, 
19 за заверка на потпис на преведувач на испра-

вите наменети за употреба во странство, 
20 за заверка на потписи на лица овластени за 

потпишување на исправите наменети за употреба во 
странство, 

21 за заверка на потписи на изјави на граѓаните, 
полнОМОШЕН а и други описи наменети за употреба 
во странство, и 

22. за одредување рок до кога списите се чуваат 
во судската архива 

Член 85 
Со печатите, штембилите и жиговите ракуваат 

-овластени работници. 
Печатите, штембилите и жиговите се чуваат 

заклучени. 
За сите печати, штембили и жигови се води еви-

денција (образец бр 16) 

Член 86 
На преписите (примероците на судските одлуки 

што се однесуваат на странките, службените потврди 
и другите списи што се доставуваат на странките, 
судовите и другите органи, самоуправни организации 
и заедници) се става тркалезен лечат на судот. 

Восокот за запечатување се утврдува со метален 
жиг, што има ист текст како и тркалезниот печат 

5. Обновување на предмети и списи 

Член 87 
Ако некој предмет или дел од непо се изгуби, 

уништи или во значителна мерка се оштети со што 
станува неупотреблив, се поведува постапка за обно-
вување на списите. 

Кога, се во прашање предмети по кои постапката 
е во тек, постапката за нишо обновување се пове-
дува по службена должност (со решение што гс 
донесува претседателот на судот. 

Ако се работи за предмети по кои постапката е 
правосилно завршена, постапката за обновување се 
поведува До колку (постои определен интерес. Реше-
ние за тоа донесува претседателот на судот по служ-
бена должност или по барање на странката, јавниот 
обвинител, општествениот правобранител на самоуп-
равувањето или јавниот правобранител. 

Постапката за обновување на предметот не се 
поведува ако е изминат рокот за кој според постој-
ните прописи е предвидено чување на такви пред-
мети. 

Постапката за обновување на предмети по кои 
постапката е во тек ја спроведува претседателот на 
советот односно, судијата поединец на кош предме-
тот му е доделен со распоредот за работа, а во од-
нос на списите по кои постапката е 'довршена, прет-
седателот на советот односно судијата поединец што 
ќе го определи 'Претседателот на судот со решение 
за почнување на постапката за обновување. 

Се обновуваат само описите кои се од битно зна-
чење за постапката -

Обновувањето се врши врз основа на преписи од 
изгубените, уништените или оштетените списи со кои 
странката или судот располагаат, податоци од упис-
ниците и помошните книги, а по потреба и врз изја-
ви од странките, сведоците, вештаците, застапниците 
и другите лица кои учествувале во постапката. 

Кога за одделни дејствија нема податоци, а изја-
вите на наведените лица не ое идентични, тие деј-
ствија ќе се повторат до колку не е донесена право-
силна одлука 

Странките ќе се известат само за губењето на 
оние шиен по кои постапката е во тек, при што на-
едно се повикуваат да ги достават ,преписите од под-
несоците, записниците, судските одлуки и /другите 
списи со кои располагаат 

Член 88 
Предлогот за обновување на предмет или на дел 

од описите на одделен предмет се заведува во упис-
никот „Су" 

По завршената постапка за обновување, основа-
ниот и обновениот предмет или спис ја нода ознака-
та на предметот или списот по кој е 'вршено обно-
вување. 

6. Наплатување такса 

Член '89 
Таксата се лепи на првата страница на списот, 

по правило во десниот горен агол на примерокот за 
судот. 

При лепењето и поништувањето на таксата се 
внимава да не се оштети текстот на списот 

Таксата наменета за (списи и преписи ое преда-
ва во судот непоништена 

Член 90 
Ако списот е упатен преку пошта со приложени 

пари за такса, таа ќе се набави, залепи и 'поништи. 
Евентуалниот вишок на пари 'или ако не се знае 

нивната намена, се предаваат во сметководството на 
судот оо посебен реферат. 

Работникот на сметководството го потврдува 
приемот на парите и го забележува извршеното кни-
жење а описот (го предава на надлежното одделение 
на работа, 
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Член 91 
Претседателот на судот, претседателот иа сове-

тот, судијата ,поединец и управителот на судската пи-
сарница вршат постојан надзор на наплатувањето и 
поништувањето на таксата во сите постапки. 

Додека управителот на судската писарница или 
друг овластен работник не стави своерачно потпи-
шана забелешка дека потребната такса е наплатена 
и прописно поништена, односно дека е доставено ба-
рање за присилна наплата до надлежниот општински 
орган за работите на финансии, а кај стопанските 
судови дека е донесено решение за наплатување на 
таксата, предметот не може да ое архивира. 

На насловната страница на обвивката на списи-
те во десниот агол под ознаката на списот се става 
отпечаток на штембил „таксата наплатена — прија-
вата доставена". 

7. Ослободување од плаќање такса и трошоци во 
постапката 

Член 92 
Ослободувањето од плаќање такса и трошоци 

во постапката се забележува во десниот горен агол 
на обвивката на описот, а на записниците и другите 
списи на првата страница на листот, со ставање 
соодветен штембил. 

Одлуката за ослободување од плаќање такса и 
трошоци се става на денот кога е донесена. 

Одделните износи на такса и трошоци кои 
странките не ли платиле поради ослободување од 
плаќање, се запишуваат по ред !во пописот на так-
сите (образец бр. 17). 

Трошоците 'на постапката кои странките не ги 
платиле поради ослободување, а се исплатени од 
буџетски средства, се запишуваат во пописот на 
трошоците (образец бр. 18). 

По завршувањето на постапката странката ќе се 
покани да Ја плати неплатената такса ако според 
прописите е должна да ја плати. Во 'случај покане-
тото лице да не ја плати таксата и покрај предупре-
дувањето, таксата ќе се наплати по присилен пат. 

Предмет не може да биде ариивиран ,ако судот 
не одлучил за надоместување на трошоците на пос-
тапката и ако не ја извршил наплатата односно не 
ја утврдил неможноста за наплатување. 

Член 93 
По правосилноста на решението со кое на стран-

ката и е наредено да ги плати трошоците исплатени 
од буџетските средства на судот, судската писарница 
односно одделението на судската писарница, во кон-
тролникот на трошоците на постапката внесува по-
требни податоци од кои се гледа дека странката е 
ослободена. 

8. Претходно внесување на одредениот износ на 
средства за трошоци во постапката 

Член 94 
Кога едната или двете странки треба цретходно 

да внесат '(депонираат) одреден износ на средства за 
трошоци кои ќе настанат поради изведување на 
докази, претседателот на советот односно судијата 
поединец ќе ги повика странките во сметководство-
то на судот да го внесат паричниот износ. 

Решението врз основа на кое се внесува износот 
содржи: име, презиме и адреса на повиканата стран-
ка, височина на износот определен за депонирање, 
рок и последици кои ќе настапат поради невнесување 
на износот во определениот рок. 

Ако со решението од претходниот став се доне-
се и решение за одржување на рочиште за изведу-
вање на доказ, поканите за рочиштето ќе се испратат 
откако ќе се утврди дека е внесен потребниот износ 
на средства. 

При определувањето на рочиште за изведување 
докази ќе се води сметка за рокот определен за де-
понирање така што да остане доволно време за 
(навремено вр1а/чување на поканата на странките и на 
другите повикани лица. 

Член 95 
Сметководството на судот ќе Ја извести судската 

писарница дека е извршено претходно (внесување на 
одреден износ за да ги изврши сите потребни деј-
етвија сврзани со натамошниот тек на постапката 
по предметот. 

Ако во определениот рок не се изврши претход-
но внесување на одредениот износ, управителот на 
судската писарница во наредбата за доставување на 
решението за внесување на износот ја констатира 
состојбата и предметот аго доставува на претседате-
лот на советот односно судијата поединец. 

9. Внесување на генерално полномошно 

Член 96 
Ако полномошникот на странката се повикува 

на генерално полномошно кое се наоѓа во описите, 
судската писарница односно одделението на судска-
та писарница пред да се достави предметот на прет-
седателот на советот односно судијата поединец, ќе 
провери дали кон предметот е приложен препис од 
полномошното и дали не е отповикано. 

Таквата состојба ќе се констатира во предметот 
со повикување на работниот број на списот кон кој 
е ' приклучен и изворникот на полномошното односно 
редниот број од уписникот на судската управа под 
КОЈ генералното полномошно е внесено 

10. Враќање на средства исплатени поради изгубена 
заработувачка 

Член 97 
Ако со посебни прописи е признато правото на 

барање на органот, самоуправната организација и 
заедница за враќаше на износот исплатен на работ-
ник за надоместок за изгубена заработувачка поради 
повикување во судот, по извршените дејствија, судот 
е должен на работникот да му издаде потврда за 
остварување на правото на надоместок за изгубената 
заработувачка (образец бр. 19). 

Потврдата содржи податоци за времето што по-
виканиот работник го поминал во (судот и "во кое 
својство, како и рокот до кога субјектите од став 1 
можат да бараат враќање на исплатениот надомес-
ток. 

Ако исплатувањето се изврши од внесениот из-
нос за подмирување на трошоците на постапката, 
во потврдата ќе се наведе дека износот ќе (му се 
врати на вложувачот, до колку во одреден рок не 
се побара враќање на (исплатениот износ за надо-
месток. 

Член 98 
Судската писарница (води (евиденција за 'издаде-

ните потврди на работниците за отсуството од рабо-
та по, покана на судот (образец бр. 20) 

Член 99 
Предметот не се архивира се додека сметковод-

ството на судот не констатира дека е извршено ис-
платувањето на надоместок од судот, за што може 
да се воведе посебна евиденција 

Ако органот, самоуправната организација и за-
едница во определен рок не достави барање за ис-
плата, предметот ќе се архивира откако ќе се кон-
статира дека рокот е изминат 

Член 100 
Ако судот во одлуката веќе одлучил за трошо-

ците на постапката, дополнително ќе одлучи и за 
исплатените трошоци кои не се опфатени во одлу-
ката на судот 

11. Користење и употреба на технички средства, 
опрема и други помагала 

Член ,101 
За (користење и употреба на технички средства, 

опрема и други помагала, за телефонски разговори, 
за дадени или примени соопштенија и ургентни, се 
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составува службена белешка која се приклучува кои 
предметот — списот, со податоци, датум и потпис 
на работникот што ја составил. 

Член 102 
Телеграма ќе се употреби во итни случаи или 

ако на друг начин не може да се отстрани штетата 
за странките. 

Со телеграма може да се одобри, закаже, одло-
жи или пренасочи рочиште или претрес или да се 
отповика покана. 

ДЕЛ ВТОРИ 

ТЕК НА СУДСКАТА РАБОТА 

Глава петта 

ПОСТАПУВАЊЕ СО ПИСМЕНА УПАТЕНИ ДО 
СУДОТ 

1. Примање на писмена 

Член 103 
Примањето на писмената (поднесоци, списи, па-

рични писма, телеграми, пакети и други пратки) 
се врши на определено место во судската писарница. 
При приемот на писмената особено ќе се води смет-
ка да се отстранат недостатоците поради кои ве е 
можно или е отежнато постапувањето. 

Член 104 
Писмената се примаат во текот на целото работ-

но време. 
Вон редовното работно време, како и во дено-

вите кога судот не работи, се примаат само теле-
грами и други писмена од итна природа. 

Приемот го врши определениот работник. 

Член 105 
Работникот задолжен за прием на писмената не-

посредно од странките, не може да го одбие прие-
мот на писмената упатени до судот. 

Ако описот содржи формални недостатоци (на 
пример: не е потпишано, ги нема прилозите наве-
дени во текстот, не е означена адресата на стран-
ката), работникот ќе укаже и ќе побара недостато-
ците да се отстранат. 

Ако странката и покрај укажувањата бара писме-
ното да биде примено, работникот ќе го прими и 
укажувањето ќе го забележи во писменото. 

Ако судот не е надлежен да постапува по подне-
сокот, работникот ќе го упати до надлежниот орган 
но ако тој и натаму бара да се прими, ќе го прими 
поднесокот и на него ќе ги забележи укажувањата. 

Член 106 
Работникот определен за примање, го потврдува 

приемот на поднесокот со удирање приемен штем-
бил на копието од писменото. 

Член 107 
Приемот на писмената од други органи, самоуп-

равни организации и заедници ое потврдува оо ста-
вање на датум и читлив потпис и печат во достав-
ната книга, на доставницата, повратницата или на 
копието од писменото, ако тоа е приложено. 

Времето на приемот со означување на часот и 
минутата се става (во случаи кога тоа со одделни 
прописи е предвидено или кога тоа ќе го определи 
претседателот на судот. 

Овој податок се забележува на обвивката на 
примениот поднесок, ако работникот кој го врши 
приемот не е овластен да го отвори. 

Член 108 
Приемот на писмната упатени до судот преку 

пошта и преземањето на поштата од поштенските 
прегради, го врши, овластен работник. 

Ако пратката со означена вредност или препора-
чаната пратка е оштетена, овластениот работник ќе го 

одбие приемот и ќе бара од поштата нејзината сос-
тојба и содржина да се утврди КОМИСИСКИ, а потоа 
пратката заедно со записникот за утврдената сос-
тојба ќе ја прими. 

Член 109 
Ако работникот КОЈ врши прием не (е овластен 

да ја отвори пратката должен е веднаш по приемот, 
откако на пликот Асе го стави датумот и времето 
на приемот (часот и минутата), да Ја предаде на овлас-
тениот работник за отворање. Ова особено се одне-
сува на пратките упатени лично до претседателот 
на судот, истражниот судија, означените како довер-
ливи или строго доверливи и пратките во врска со 
конкурси, наддавања и сл. Овие пратки неотворени 
му се предаваат на претседателот на судот, истраж-
ниот судија, а пликот со изјава на последна волја 
на надлежниот судија. 

Предавањето на обичните пратки на овластениот 
работник за нивно отворање се врши непосредно, а 
на препорачаните пратки, означените како доверливи 
и строго доверливи и друг вид пошта чиј прием е 
писмено потврден, преку книга. 

2. Отворање и прегледување на поштата 

Член НО 
Обичната пошта прнамена во затворен плик ја 

отвора работник од /судската писарница определен 
за прием. 

Поштата означена како доверлива, строго довер-
лива и таа што е упатена лично до претседателот 
на судот, ја отвора претседателот на судот. 

Поштата која од ознаката на пликот упатува 
дека содржи изјави на последна волја или се одне-
сува на претходна постапка, ја отвора надлежниот 
судија. 

Паричните писма и другите хартии од вредност 
се отвораат комисиски. 

Член 111 
При отворањето на поштата се постапува внима-

телно, да не се оштетат списите, да ве се измешаат 
прилозите, некој спис или прилог да ве остане во 
пликот и се проверува дали броевите запишани на 
пликот се сложуваат со броевите на примените писма. 

Ако недостига некој спис или се примени само 
прилозите без писмо или ве може да се утврди 
испраќачот, во службената белешка што се прило-
жува кон пликот ќе се утврди состојбата и за тоа 
ќе се извести испраќачот. 

Кон примените описи се приложува пликот во 
случаите кога датумот на предавањето на поштата 
с од значење за сметање на роковите (жалба, кон-
курс) ШЕИ кога од списот не може да се утврди 
местото на испраќање и името на испраќачот, а по-
датоците се означени на пликот. 

Ако со еден плик се испратени повеќе списи, 
ПЛИКОТ се приложува кон еден од нив, а на другите 
се става бројот на уписникот под кој се заведени 
списите (на пример: „плик кон П. бр. 150/84"). 

Ако датумот на поштенскиот жиг на пликот е 
нечитлив и со сигурност ве може да се утврди денот 
на предавањето, ќе се побара извештај од поштата, 
ако на друг начин не е можно да се утврди навре-
меноста. 

Ако е примен оштетен плик, а постои сомнение 
за неовластено или намерно отварање, во присуство 
уште на два работника од судот се составува запис-
ник во кој се утврдува видот и обемот на оштету-
вањето. Записникот го потпишуваат присутните. 

Недостатоците и неправилностите утврдени при 
отворањето на пратките се утврдуваат оо куси забе-
лешки кои се ставаат непосредно до отпечатокот 
од приемниот штембил (на пример: „примено без 
прилози"), или ако недостигаат некои прилози, се 
наведуваат нивните називи. 

Ако во пликот се најде с!пис адресиран на друг 
орган, се става забелешка (на пример: „погрешно 
доставено"), и на најпогоден начин се испраќа до 
органот до КОГО е упатен. 
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Ваквиот спис се заведува во уписникот „Кр" или 
„Р". 

Претходните забелешки ш составува и потпи-
шува работникот КОЈ ЈА отвора и прегледува пош-
тата 

Кога при отворањето на пратките ќе се утврди 
дека кон писменото се приложени пари, хартии од 
вредност или скапоцености, се составува куса белеш-
ка ш констатација за видот и износот. Овие вред-
ности по заведувањето на писменото се предаваат 
на работникот одговорен за материјално-финансиско-
то работење со потпис. 

Кога со писменото е приложена доставница, на 
неа 'се потврдува приемот со запишување на дату-
мот и со ставање потпис и службен печат, а веднаш 
потоа се враќа на испраќачот. 

3. Постапување со поднесоците кои подлежат на 
плаќање такса 

Член 112 
Работникот определен за прием на писмена ут-

врдува кои поднесоци подлежат на плаќање такса, 
износот на таксата и дали постои законски основ 
за спогодување од плаќање такса. 

Ако при прегледот на описите се утврди дека 
за поднесокот не е платена такса, дека помалку е 
платена или е ослободен од плаќање такса, тоа ќе 
се означи со отпечаток на соодветниот штембил,, 

Ако кон поднесокот не е приложена потврда за 
извршено плаќање на таксата, работникот ќе ја пред-
упреди странката во определен рок да ја плати. 

4. Ставање на приемен штембил 

Член 113 
На секој нов примерок од поднесокот упатен 

до судот задолжително се става приемен штембил 
(член 84 точка 6 од Судскиот деловник). 

Отпечатокот од приемниот штембил на сите при-
мероци се става на првата страница во средината 
на горниот дел од списот. Ако нема доволно место 
отпечатокот се става на погодно место од првата 
страница, а ако пак ни ова не е можно, се става 
на опачината од листот во горниот лев агол. Ако 
обете страни од списот во целост се пополнети со 
текст, отпечатокот од приемниот штембил се става 
на парче хартиЈа која се спојува со списот. 

Член 114 
На записникот за прием на усни изјави не се 

става забелешка за приемот, туку тој се предава 
непосредно на управителот на судската писарница. 
Записниците за примените усни изјави кои се од-
несуваат на упис во јавни книги, се предаваат вед-
наш на работникот определен за прием на (списите 
заради ставање на забелешка за прием. 

5. Распоредување на примените поднесоци 

Член 115 
Примените поднесоци се распоредуваат според 

ознаката од соодветните уписници и веднаш се пре-
даваат на управителот на судската писарница. 

Поднесоците кои се однесуваат на работата по 
јавните книги се предаваат веднаш и непосредно 
на ракувачот со јавните книги. 

Поднесоците кои се однесуваат на предмети од 
итна природа или по кои треба веднаш да се пос-
тапува се предаваат без одлагање, а другите се пре-
даваат во текот на денот, во време определено со 
распоредот за работа. 

Поднесоците сврзани .оо рок и оние со значајни 
исправи се средуваат и предаваат одделно 

На поднесоците наведени во став 2, 3 и 4 од 
овој член се става и ознака определена со посебните 
одредби за одделни видови на постапки (член 84 од 
точка 1—22). 

Член 116 
Ако со поднесокот се примени предмети, пари, 

хартии од вредност или скапоцености, во горниот де-
сен агол од поднесокот се отава со црвен молив оз-
нака „депозит" и натамошното постапување со нив 
се врши во согласност (со одредбите на Судскиот 
деловник за материјално-финансиското работење во 
судот. 

Глава шеста 

РАБОТА ПО ПРИМЕНИТЕ ПОДНЕСОЦИ 

1. Образување на предмет 

Член 117 
Овластениот работник ги распоредува примените 

поднесоци на работниците определени за вршење на 
соодветните работи и задачи во (судската писарница. 

Примените и р ас штедените поднесоци со кои се 
образува нов предмет се заведуваат во соодветни 
уписници под датумот на приемот и се регистрираат 
во определените именици. 

Наместо уписници, може да се установи систем 
на картотека. 

Телеграфите, поднесоците со определени рокови 
и други итни списи, по евидентирањето во уписни-
кот се доставуваат до соодветното одделение во 
судот. 

Ако поради бројноста на примените поднесоци 
или од други оправдани причини не можат да бидат 
заведени истиот ден кога се примени, ќе се заведат 
најдоцна наредниот ден пред заведувањето на новата 
'Пошта, а под датумот кога се примени. 

Член 118 
Поднесоците со кои се образува идов предмет 

добиваат нова обвивка (за кривичните предмети об-
разец бр. 21; за стопанските престапи образец бр. 
22; за процесните предмети и стопанските шорови 
образец бр. 23) во која се прави попис на описите 
(образец бр. 24). 

На ист начин и со соодветна содржина ое об-
разуваат обвивки и за другите видови предмети (на 
пример: вонпроцесните, извршните). 

На обвивката на списот на второстепените пред-
мети се става скратен назив на соодветниот уписник 
(„Кжм", „Гж", „Оток" и „Ссж" — образец бр. 25). 

Врховниот суд на Македонија има посебни об-
вивки за поднесоците во кривичната, процесната и 

правно-судската постапка (образец бр. 21, 23 и 26). 

Член 119 
На насловната страница на обвивката на описот 

во горниот лев агол се внесува називот на судот, 
во горниот десен и долниот лев агол ознаката на 
списот, а на средината податоците за предметот и 
имињата на странките. 

Над почетниот текст „обвивка на списот" се ста-
ваат куси ознаки предвидени во член 84 од Судскиот 
деловник 

Член 120 
Пред бројот на предметот се (внесува скратен 

назив на уписникот, реден број и последните два 
броја од годината во која е примен поднесокот (на 
пример К. 180/84). 

Бројот на предметот на обвивката содржи и рим-
ски број на судскиот (совет кај кого предметот бил 
во работа и тој ое става пред скратениот назив на 
уписникот. 

Член 121 
Ако во текот на постапката се измени бројот на 

предметот видот на уписникот или (судот, поранеш-
ната ознака се прецртува и се става новата. 

Новите поднесоци и подоцнежните судски одлу-
ки добиваат нов број на предметот, а листовите се 
водат по редоследот на подброевите/ 
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2, Попишување на списите 

Член: 122 
При образувањето на предметот, (работникот што 

го води уписникот ги запишува во пописот подне-
соците врз основа на кои тој е образуван и го озна-
чува бројот на листовите. 

Поднесоците примени во времето кога предметот 
се наоѓал во судската писарница односно кај суд-
скиот совет или судијата поединец, исто така, се за-
пишуваат и хронолошки се означуваат. 

За пообемните предмети во ,претходната постап-
ка, пописот на списите може да се води одделно за 
секој скривен или за секое кривично дело. 

ПокраЈ редниот брОЈ на пописот, списите се оз-
начуваат и со подброј. Решенијата на судот донесени 
на самиот спис, заведени во пописот на списите, не 
добиваат нов подброј. 

Листовите на списите се означуваат со тековен 
број со црвен молив во десниот горен агол, почну-
вајќи од број еден без оглед на подбројот. 

БРОЈОТ на листовите се запишува и во соодвет-
ната рубрика од пописот на шисот. Кусите извештаи 
без значење за текот на постапката не се внесуваат 
1во пописот. Вратените доставници за извршената дос-
тава на судската одлука се внесуваат како прилог 
под редниот броЈ на одлуката на која се однесуваат 
и се лепат на неа. 

Член 123 
Поднесоците кои се однесуваат на предмети што 

се во тек, се приклучуваат 'кон тие предмети по 
хронолошкиот ред по КОЈ ое примени. 

По предметите кои треба да се здружат заради 
спроведување на единствена постапка, одговорниот 
работник кој го води уписникот ќе провери во име-
никот (картотеката) и уписникот дали по тој пред-
мет е во тек или е завршена постапката и за ре-
зултатот ќе го извести управителот на судската пи-
сарница а ОВОЈ надлежниот судиЈа. 

3. Средување на списите 
Член 124 

Поднесоците се запишуваат и лепат по редосле-
дот според кој се внесени во пописот на списите. 
Средувањето се врши така што поднесоците од по-
ранешниот датум се наоѓаат на писмената што се 
примени подоцна. 

Работниците кои ги запишуваат поднесоците во 
пописот на списите должни се лепењето да го извр-
шат веднаш. 

Писмената се лепат на влошка која се внесува 
во пописот на списите. 

Влошките се состојат од десет, дваесет или пе-
десет ливчиња во должина од 30 см. а ширина 5 см. 
Тие се прошиени и продупчени на две места. 

При образувањето на предмет во пописот на спи-
сите ое ставаат влошки од десет или дваесет, а по 
исклучок од педесет ливчиња, во зависност од обе-
мот на предметот. 

На секое ливче се лепи само еден спис со сите 
прилози, така што нивниот број внесен во пописот 
на списите да одговора на бројот на употребените 
ливчиња. 

Прилозите претходно се шијат. 
Прилозите кои поради својата обемност и непо-

добност не можат да се стават во списот се држат 
одделно и за тоа во предметот се става забелешка. 

Член 125 
Работниците кои постапуваат по предметот, со 

предметите ракуваат внимателно и ое грижат спи-
сите секогаш да бидат средени и залепени. 

Ако предметот не е среден на начинот предви-
ден во член 124, второстепениот суд таквиот предмет 
ќе го врати на судот за прописно средување. 

4. Предавање на предметите и писмената во работа 

Член 126 
Предавањето на предметите на надлежниот со-

вет, судија поединец или служба, ако по нив не треба 

да се преземаат други дејствија во писарницата, го 
врши судската писарница, а списите од итна природа 
се предаваат веднаш и проку ред. 

Предавањето и (враќањето на предметите во суд-
ската писарница се евидентира во рубриката на упис-
никот за движење на предметите. 

Описите примени и задржани во рокот за под-
несување, по неговиот протек се предаваат откако 
соодветно ќе се означат (на пример: „нема друга 
жалба'', „нема одговор'', „нема приговор"). 

Барањата за изземање на судиите, судиите-порот-
ници, како и претставките и поплаките му се пре-
даваат на претседателот на судот, судијата или ра-
ботникот што ТОЈ ќе го определи. 

Член 127 
За предметите примени од совет или судиЈа се 

води евиденција за задолжување на претседателот 
на советот односно судијата (образец бр. 27). 

Член 128 
Предавањето на предметите и описите од суд-

ската писарница на судскиот совет односно судијата 
и службата се врши преку внатрешна доставна кни-
га коЈа се води за секој судски совет, судија поеди-
нец и служба (образец бр. 28); 

Земањето и враќањето на одделни акти од не-
кој шие се евидентира со куса забелешка во списот. 

Кога судскиот совет, судијата поединец или служ-
бата ќе ги врати предметите и писмената во суд-
ската писарница, тоа исто така, ќе /се забележи на 
списот. 

Глава осма 

РАБОТА ВО СОВЕТ И СУДИЈА ПОЕДИНЕЦ 

1. Ред на решавање на предметите 

Член 129 
Предметите се решаваат според редот на прие-

мот, освен во итни или други оправдани случаи до 
колку со отстапувањето од утврдениот ред не се 
повредуваат правата на странките по другите пред-
мети. 

Во кривичната постапка првенствено се земаат 
предметите по кои некое лице е притворено или се 
наоѓа на издржување на казна или по кои е отстра-
нето од должност или времено му е забрането вр-
шење на определена самостојна дејност. 

По процесната постапка првенствено се земаат 
во работа издршките, нарушеното владение, предло-
зите за обезбедување на докази и одредување на 
времени мерки за обезбедување и стопанските спо-
рови во стечајна постапка. 

Во кривичната, процесната, угар авио -судската и 
другите постапки, исто така, првенствено се земаат 
'во работа предметите по -кои постапката подолго 
трае и предметите кои врз основа на посебни про-
писи имаат таков третман или за кои од оправдани 
причини претседателот на судот ќе определи да ое 
земат во работа преку ред. 

За решавање на предметите според редот на при-
емот или првенственото земање во работа на итни 
и други приоритетни предмети непосредно се грижи 
судијата кој постапува по предметот и претседателот 
на судот. 

2. Закажување на претреси и рочишта 

Член 130 
Претседателот на советот односно судијата пое-

динец го проучува предметот и до колку нема по-
треба од преземање на други дејствија, го опреде-
лува денот и часот на претресот, расправата и ро-
чиштето. 

Закажување на претреси и рочишта за повеќе 
предмети во ист час не е дозволено, освен во (слу-
чаите кога се здружени повеќе предмети заради 
спроведување на единствена постапка. 
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Бројот на претресите и рочиштата во текот на 
еден ден се определува според траењето на одделни 
службени дејствија, бројот на повиканите лица, ви-
дот и бројот на доказите и сложеноста на постап-
ката, водејќи сметка работното време на судот и 
'странките да биде рационално искористено. 

Закажувањето, по правило, се врши така што ро-
чиштата и претресите да се одржуваат секој втор 
ден. 

Во наредниот слободен ден се изработуваат до-
несените одлуки, се проучуваат предметите и се вр-
шат последните подготовки за следниот ден. 

Во општинските судови, судиите кои постапуваат 
едновремено и како судија поединец и како претсе-
дател на совет, за ист ден определуваат претреси и 
рочишта по кои постапуваат како судија поединец 
и претседател на совет, со тоа што предметите на 
судија поединец се насочуваат пред предметите кои 
се решаваат во совет. 

При повикување на лица кои живеат надвор 
од седиштето на судот, ќе ое води сметка за одда-
леченоста на местото од седиштето на судот, мож-
носта за навремено доставување на поканите, сообра-
ќајните врски, временските прилики и другите 'окол-
ности што влијаат на експедитивно ста на работата. 

При закажување на претреси и рочишта за кои 
поканите и замолниците се доставуваат во странство 
ќе се води сметка денот на претресот односно ро-
чиштето да биде така определен што доставувањето 
на поканите и постапувањето по замолниците да се 
изврши навремено, сообразено со меѓународните кон-
венции. 

По правило, роковите од претходниот став, не 
можат да бидат покуси од три месеци. 
I 

Член 131 
Одлуките за закажување на претреси и рочишта 

мора да бидат јасни и целосни. Во нив се наведува 
точно - името и презимето на повиканите лица со 
евентуални поблиски податоци (прекар), занимањето, 
местото на живеење, улицата и бројот и својството 
во кое се повикува лицето. 

За одлуката со која се закажува претрес или 
рочиште можат да се користат и определени штем-
били. 

Ако во приложените поднесоци, тужби, обвини-
телни акти, предлози и други списи, се предложени 
докази кои се означени со броеви со одлуката со 
која се закажува претрес или рочиште, доволно е 
да се упати на тоа писмено со означување на ред-
ните броеви на лицата кои треба да се повикаат 
на претресот односно рочиштето. 

Член 132 
Кога претресот и рочиштето ќе биде прекинато 

или одложено, судот е должен веднаш да го одреди 
денот и часот кога претресот односно рочиштето 
ќе продолжи или ќе се одржи, определувајќи при 
тоа и кои лица ќе бидат ,повикани. 

На присутните лица опфатени со таа одлука, су-
дот ќе им го соопшти денот и часот за нивното 
доаѓање и присуство на претресот или рочиштето 
и ќе им укаже дека тоа соопштение ја заменува 
поканата. 

Во одлуката за прекин или одлагање ќе се вне-
сат точните адреси на лицата кои треба да се пови-
каат, ако тие не биле присутни на претресот. 

Кај одложените предмети ќе се настојува секо-
гаш да бидат истите судии -поротници со тоа што 
тие одделно ќе се повикаат за денот на одложениот 
претрес или рочиште, односно за изведување на деј-
ствие. 

Член 133 
Закажаните претреси и рочишта претседателот 

на советот односно судијата поединец ли внесува 
во својот работен дневник (роковник) по датум (об-
разец бр. 29). 

На ист начин се постапува и со други дејствија 
врзани со рок. 

^ 3. Одлуки за други постапувања 

Член 134 
Одлуките (наредби, налози) за други постапува-

ња мораат да бидат јасни и да ги содржат сите 
потребни податоци, врз чија основа судската писар-
ница може брзо да постапува. 

Ако се работи за замолници и други сложени 
и обемни барања, судијата изготвува концепт. 

Член 135 
Во наредбата оо која се закажува претрес или 

рочиште, претседателот на советот односно судија-
та поединец го определува рокот на предевиденција, 
а во одлуката што се доставува како и за други 
постапувања и рокот за евиденција. 

Датумот на овие рокови се забележува на об-
вивките на списите во долниот десен агол на наслов-
ната страница во соодветната рубрика. 

Член 136 
Одлуките со кои се закажуваат претреси и ро-

чишта, како и оние за доставување и други поста-
пувања, се донесуваат на одделни чисти листови. 
За оваа цел судот може да отпечати соодветен об-
разец. 

Не е дозволено овие одлуки да се пишуваат на 
тужбата, одговорот на тужба, обвинителниот акт или 
предлог, прилозите ,доставниците и други акти. 

4. Записници 

Член 137 
За судските дејствија преземени во текот на пос-

тапката, на претресот или рочиштето, за поважни 
изјави и соопштувања на странките или другите учес-
ници, изјавите кои тие ги даваат вон претресот или 
рочиштето, како и за други дејствија на судот кога 
е тоа определено оо посебни прописи, се составува 
з анишиќ. 

Записникот, по правило, се составува во аден 
примерок и се пишува на машина. 

По барање на странките и нивните застапници 
и полномошници, претседателот на советот односно 
судијата поединец ќе определи записникот да се сос-
тави во повеќе примероци од мои примерок ќе и се 
даде на странката што тоа го бара. За примерокот 
од записникот странката ја плаќа определената такса. 

По исклучок, кога записникот се составува над-
вор од судот (на лице-местс), може да се пишува 
и со мастило. 

Текот на претресот или рочиштето односно од-
делни негови делови можат да се бележат стено-
графски или звучно и филмски да се снимат. 

Стенографските белешки се дешифрираат и пре-
пишуваат со машина за пишување најдоцна во рок 
од 48 часа, се прегледуваат и потпишуваат од сте-
ноирафот." 

Содржината на звучната снимка се пишува на 
машина најдоцна во рок од 48 часа и се потпишува 
од работникот што го извршил снимањето. 

'Стенографските белешки и дешифрираниот текст 
се приклучуваат кон записникот. 

Лентите од звучните и филмските снимки се чу-
ваат или поништуваат, зависно од одлуката на прет-
седателот на советот односно судијата поединец. Со 
истата одлука се одлучува и за местото и начинот 
на чувањето на лентата. 

Член 138 
Ако е определено составување на службена бе-

лешка за извршеното службено дејствие, 'во неа се 
внесува и датумот и местото на извршувањето, осо-
бено ажо 'се однесува на случаи кога треба да се 
примат помалку значајни изјави или податоци од 
странки или за соопштенија на странки. 

Службените белешки ни потпишува судијата од-
носно работникот кој ги составил. Ако белешката 
содржи изјава на странка или (соопштение дадено на 
странка што е присутна, на 'белешката се потпишу-
ва и странката. 
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Член 139 
За седниците на советот, кога тој одлучува вон 

главен претрес или расправа, се води евиденција во 
посебна книга која содржи: број на советот, датум 
на одржаната седница, име и презиме на претседа-
телот и членовите на (советот, на записничарот и на 
известителот, дали на седницата по кривичниот пред-
мет присуствувале странките, дадени предлози на сед-
ницата, број на предметот по кој се решавало, вид 
на барањето за кос е одлучено 1(на пример: жалба 
на тужителот, извршеникот, приговор против обви-
нението) и каква одлука с донесена. Одлуката се оз-
начува во најкуса форма (пресуда, решение-потврде-
но, преиначено, приговорот одбиен). 

Член 140 
Записникот за советување и гласање го носи бро-

јот на записникот од одржаниот претрес или ро-
чиште. 

Записникот за советување и гласање го пополну-
ва записничарот и го затвора -во посебен плик на 
кој се означува: „записник за 'советување и гласање 
од (датум)", а на горниот десен 
агол се става број на предметот и печат на судот 

Запечатениот записник за советување и гласање 
се става во предметот по кој е одлучувано и се 
приложува кон записникот за претресот или рочиш-
тето. Ако по предметот е одлучувано вон главен 
претрес, записникот за советување и гласање се ста-
ва во тој предмет. 

Член 141 
Во Случаите кога место записник за советување 

и гласање се 'составува белешка, таа содржи: ден на 
советувањето, име и презиме на претседателот и чле-
новите на советот и на известителот како и кон-
статација дека одлуката е донесена едногласно или 
со мнозинство гласови. 

Белешката ја потпишуваат сите членови на сове-
тот и записничарот. 

5. Други работи 

Член 142 
Донесените одлуки во изворник се (доставуваат 

на судската писарница со упатство за натамошно 
постапување 

Член 143 
Со упатството се определува дали судската пи-

сарница предметот ќе го чува во предевиденција или 
евиденција, или, пак, ќе се приклучи кон друг пред-
мет како и кои други дејствија треба да се пре-
земат 

Член 144 
Ако по одлуката е дозволен правен лек, на 'при-

мерокот што треба да биде упатен на странката, се 
внесува поука. 

Поуката за правниот лек 'содржи: вид на прав-
ниот лек, до кого, во кој рок и во колку примероци 
се поднесува, начин на предавањето '(непосредно или 
по 'пошта) како и износ на таксата. 

Член 145 
Пресудите и другите одлуки се предаваат во суд-

ската писарница за препис со потребните упатства 
најдоцна до рокот предвиден во одделни постапки 
за нивно изготвување. Доставната наредба го 'содржи 
и датумот кога е издадена. 

Предметите по кои се одржани претреси или ро-
чишта и по кои е донесена одлука за натамошно 
постапување се враќаат во 'судската писарница истиот, 
а најдоцна наредниот ден, заради заведување однос-
но разведување во уписникот и постапување по Од-
луката 

Член 146 
Предметите доделени во работа се задржуваат во 

советот односно ка ј судијата само колку што е пот-
ребно по предметот да се изготви одлука. Притоа, 
строго ќе се внимава на пропишаните рокови. 

Глава деветта 

РАБОТА ВО СОВЕТ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 147 
Претседателот на советот определува судија из-

вестител, кој во посложените предмети изработува 
писмен реферат или нацрт-одлука, која се доставу-
ва на членовите на советот 

Советот може да определи и ооизвестител, ако 
тоа го побара судијата известител или ако советот 
оцени дека тоа е потребно. 

Член 148 
При донесување на одлука, советот оценува дали 

прифатеното правно мислење треба да биде запиша-
но во евиденцијата на судската практика, како и таа 
кои општествени појави треба да бидат регистрирани 
во документацијата. Советот утврдува сентенца од 
прифатеното правно мислење врз основа на нацрт 
составен од судијата известител. 

Во аналитичкиот лист, известителот го внесува 
правното мислење и изнесените мислења и согледу-
вања за општествените појави. Секој член на сове-
тот може да го дополни аналитичкиот лист со свое 
мислење. 

Член 149 
Ако советот при одлучувањето најде дека треба 

да се поведе постапка за измена на закон или друг 
пропис што се применува се составува предлог 
што ќе се достави до претседателот на одделението. 

Кога советот ќе оцени дека по (Правното пра-
шање за кое решавал треба да се донесе правно 
мислење, заради обезбедување единствена примена на 
прописите, го известува за тоа претседателот на од-
делението и ја прекинува работата по предметот се 
додека тоа прашање не биде расправано на седница 
на одделението или на општа седница 

Член 150 
Изворникот на одлуката заедно со предметот и 

аналитичкиот лист се доставува до одделението за 
судска практика. 

Ако одделението за судска практика нема забе-
лешки, предметот со изворникот се доставува на пи-
сарницата за натамошно постапување. 

Ако одделението за судска практика укаже дека 
со донесената одлука се отстапило од практиката на 
судот, претседателот на советот повторно го поставу-
ва прашањето пред советот. 

Ако советот не ја измени одлуката, предметот се 
упатува до претседателот на одделението заради пос-
тавување и разгледување на седница на одделението 

Член 151 
Секоја седница се евидентира во посебна книга 

за седници на 'совет, во која се внесува датум на 
одржувањето на седницата, состав на советот, број 
на предметот и имиња на странките, правен лек по 
кој се одлучувало и куса содржина на одлуката 

Член 152 
Одредбите за работа на совет на Врховниот суд 

на Македонија соодветно се применуваат и 'во рабо-
тата на второстепените 'Совети на окружните судо-
ви и Стопанскиот суд на 'Македонија 

Глава десетта 

РАБОТА НА СЕДНИЦА НА СУДСКО ОДДЕЛЕНИЕ 

1. Седница на одделение 

Член 153 
Претседателот на одделението свикува седница 

на одделението по своја иницијатива, по барање на 
судиите во одделението или на претседателот на су-
дот и определува известител и (^известител. Тој се 
грижи за формулирање на правните мислења и за-
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клучоци донесени на -седницата, како и за извршу-
вање на работите од значење за функционирање на 
одделението и извршување на програмата. 

Член 154 
Со поканата за седница -се -предлага дневен ред 

и се доставуваат материјали по кои ќе се расправа 
на седницата. 

Поканата и материјалите за седница се доста-
вуваат до секој судија и стручен соработник во сос-
тав на одделението, како и на претседателот на су-
дот, најдоцна осум дена пред нејзиното одржување. 

Член 155 
Кога во решавањето на некое правно прашање 

учествуваат две одделенија, заедничката седница ја 
свикуваат (спогодбено претседателите на тие одделе-
нија при што секое одделение определува известител. 

Со заедничката седница раководи претседателот 
на она одделение во чиј делокруг т а г а материјата 
која е предмет на расправа. 

Член 156 
Стручните соработници во одделението имаат 

право на седницата на одделението и на заедничката 
седница да учествуваат во дискусијата по прашањата 
поставени на дневен ред. 

Член 157 
За полноважно одлучување на седницата на од-

делението потребно е присуство на најмалку две тре-
тини од судиите кои го сочинуваат одделението, 
додека за полноважно одлучување на заедничка сед-
ница потребно е присуство на најмалку две третини 
од судиите на секое одделение. 

Член 158 
Ако дојде до рамномерна поделба на гласовите 

на седницата на одделението или до различни ста-
вови на двете одделенија на заедничката седница, 
спорното прашање се изнесува на седница на судии-
те, а во Врховниот суд на општа седница. 

На ист начин се постапува и во 'случаите ако 
советот при повторното одлучување не постапи во 
согласност со правното мислење на одделението 

Судијата кој не се согласува со одлуката на сед-
ницата на одделението или заедничката седница, мо-
же да му предложи на претседателот на судот пра-
шањето да биде изнесено на садница на судиите од-
носно на општа седница на Врховниот суд на Ма-
кедонија 

Член 159 
За работата на седницата се вади записник во 

кој се внесуваат сите мислења изнесени на седницата 
како и 'резултатот од гласањето. 

Записникот го потпишува претседателот на одде-
лението кој раководел со седницата и стручниот со-
работник кој го водел записникот. 

Член 160 
Нацрт на правното мислење прифатено на седни-

цата изготвува известителот, а ако неговиот предлог 
не биде прифатен, тогаш судијата определен на сед-
ницата. 

Нацртот ое доставува до сите членови на одде-
лението Конечниот текст се усогласува со евентуал-
ните забелешки 

Правното мислење составено во писмена Форма 
го потпишуваат сите членови на одделението Судија-
та кој не се согласува со прифатеното правно мисле-
ње или со диспозитивот или образложението, не го 
потпишува правното мислење, туку своето мислење 
ќе го издвои и ќе го приложи кон изворникот па 
прифатеното правно мислење 

Член 161 
Претседателот на одделението го определува на-

чинот на кој одделението за судска практика ш 
евидентира правните мислења прифатени на седни-
цата на одделението 

Претседателот на одделението го определува и 
начинот на евидентирањето на општествените поја-
ви, правните, економските и другите прашања и про-
блеми согледани во работата. 

2. Седница на одделението за судска практика 

Член 162 
Одделението за судска практика ја усогласува 

работата на сите судски одделенија во извршување 
на задачите кои се однесуваат на евиденцијата и 
проучувањето на судската практика како и следе-
њето и проучувањето на општествените односи и по-
јави согледани во работата на судот. 

Во одделението за судска практика во судовите 
со поголем обем на работа може да се организира 
посебна служба за евиденција на судската практика. 

Член 163 
На седница на одделението за судска практика 

се донесува план за следење на судската практика и 
на општествените односи и појави, за нивно проучу-
вање и натамошна работа и се составуваат предлози 
по прашањата што се изнесуваат на општа седница 
односно седница на судиите заради заземање опре-
делен став за воедначување на практиката. 

Глава единаесетка 

РАБОТА НА СУДСКАТА ПИСАРНИЦА ПО ДОНЕСУ-
ВАЊЕТО НА СУДСКИТЕ ОДЛУКИ 

1. Постапување по одлуките 

Член 164 
Одговорниот на судската писарница односно од-

делението ти распоредува предметите на работници-
те, кои со распоредот за работа се определени за 
вршење на одделни работи. Притоа, тој констатира 
кога предметот е примен во судската писарница. 

Судската писарница, односно одделението на суд-
ската писарница, ли врши потребните дејствија, ги 
повикува странките и другите лица на закажаните 
претреси или рочишта, врши препис, срамнување и 
испраќање, здружување на актите и списите и става 
'потребни забелешки. 

На изворникот на одлуката секогаш се става 
забелешка за доставувањето (член 84 точка 4 од 
Судскиот деловник), ако на писарницата и е наре-
дено доставување на судската одлука. 

Ако е наредено само приложување на некои спи-
си, доставница или извештај, под наредбата се ста-
ва забелешка дали е постапено по неа односно се 
наведуваат причините зошто не се постапило. 

Ако пресудата и другите одлуки се изработуваат 
врз диктат или на друг начин, едновремено ќе ое из-
работи и потребниот број примероци за странките 
и судот, (а потоа предметот ќе се достави во суд-
ската писарница за натамошна работа. Во таквите 
случаи писарницата врши срамнување и евидентира-
ње оо забелешка за доставување. 

Член 165 
Разведувањето во уписникот се врши така што 

во соодветната рубрика се забележува датумот на 
одржаните претреси, рочишта, донесените одлуки, 
изречените казни, воспитните и други мерки или се 
ставаат соодветни ознаки за конечното решавање на 
предметот. 

Во 'соодветната рубрика на уписникот, односно 
ако таква нема во рубриката за забелешки се за-
пишуваат датумите на роковите за предавањето и 
евиденцијата податоците за движењето на предмети-
те во и надвор од судот, така што во секое време 
од уписникот да може да ое (Види каде се наоѓа 
предметот и во кој стадиум е постапката. 

Член 166 
Повикување на странки и други лица на претрес 

или рочиште се врши со судска покана и за секое 
повикано лице се пополнува одделно. 
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Работниците се должни поканите да ш пишу-
ваат на пропишаниот образец според видот на пред-
метот, а имињата и адресите да се внесуваат 'целос-
но и јасно на машина за пишување 

На поканата се означува називот на судот, 
ознаката и бројот на предметот, името и презимето 
на лицето, точната адреса, својството во кое и за 
што се повикува, денот и часот за кој се повикува, 
бројот на просторијата и катот, улицата и бројот на 
зградата и мекггото на судот, како и последиците од 
^доаѓањето 

На судската покана се става печат и штембил на 
судот, факсимил на претседателот на (советот однос-
но судијата поединец, под кого одговорниот на суд-
ската писарница, одношо одделението става свој 
потпис. 

Кон поканата се приложува списот во соодветна 
обвивка јасно пополнета на машина за пишување 
(образец бр 30) 

Кон поканата се приложува соодветна доставница 
(образец бр 31) 

На доставницата односно повратницата во гор-
ниот десен агол под 'бројот на предметот се става 
рокот за евиденција и предевиденција (образец бр 
31) 

На доставницата е означен соодветниот текст за 
начинот на доставување 

2. Пишување, препишување и срамнување 

Член 167 
Замолници, налози односно наредби за органи и 

странки за постапување во определен рок се пишу-
ваат на машина во доволен број примероци од кои 
еден останува во предметот. 

Замолниците со кои о(д органите, самоуправните 
организации и заедници се бараат извештаи и извес-
тувања или преземање на определени дејствија по 
одделни предмети ги потпишува претседателот на со-
ветот односно судијата поединец. 

Замолниците што се доставуваат во странство ги 
потпишува претседателот на судот. 

Член 168 
Сите судски одлуки и други списи кои се пишу-

ваат или препишуваат на машина се предаваат во 
судската писарница. 

Изготвувањето на одлуки и други списи може да 
се врши и ако тие претходно се звучно снимени 
(диктафон, магнетофон), 

Пишувањето на машина се врши на хартија од 
стандарден формат 

Член 169 
Преписите се изработуваат во доволен број при-

мероци според одлуката за врачување 
Кога се препишуваат одлуките против кои е доз-

волен правен лек, се обезбедува и потребен број при-
мероци за второстепениот суд 

При препишувањето се води сметка за предмети-
те кои имаат предност во решавањето 

Преписите кои се доставуваат на странките мо-
раат да бидат уредни и читливи 

По извршениот препис, 'дактилографот 'е должен 
во препишаниот текст да ги отстрани сите грешки 
сторени при препишувањето и во отпечатокот од 
штембилот за врачување да го забележи датумот на 
извршениот препис на кој читливо го става својот 
потпис. 

Член 170 
Сите преписи внимателно се срамнуваат со из-

ворникот. 
Орамнувањето го вршат по правило, два работ-

ника определени со распоредот за работа. По извр-
шеното срамнување работниците ставаат соодветен 
штембил, датум и попис. 

Ако при препишувањето се направени грешки во 
(поголем обем, одговорниот на (судската писарница 
односно одделението ќе нареди повторно да се из-
врши препис на целата одлука или само на одделен 
лист, 

3. Испраќање и доставување на одлуки 

Член 171 
Претседателот на советот или судијата поединец 

е должен со наредбата да одреди на кој начин ќе 
се достави одлуката или списот на лицето 

Ако таква наредба нема, работникот што врши 
испраќање ќе ја испрати одлуката на начин кој е 
најпогоден за одредени случаи, сообразно со соод-
ветното доставување или ќе побара упатство од су-
дијата 

Член 172 
Работниците на судската писарница односно од-

делението кои постапуваат по наредбите, должни се 
под наредбата да констатираат колку доставници, 
пликови и други списи доставуваат и начинот на дос-
тавувањето (преку пошта, курир, судски доставувач 
или преку соодветна служба на општинско собрание 
или меша канцеларија). 

Член 173 
Доставувањето на 'судски одлуки и други списи 

се врши, по правило, преку пошта 
Член 174 

Ако за извршеното доставување на судска одлу-
ка или друг спис е потребен доказ, одлуката или 
списот се доставува во плик со повратница, до кол-
ку тоа се врши преку пошта. 

Ако доставувањето се врши на друг начин, со 
одлуката и другите списи се доставува и доставница 

На пликот со повратница и на доставницата се 
наведува името и (Презимето, адресата на примачот 
и достатувачот и бројот на предметот. 

За лична достава се употребува плик со поврат-
ница односно доставница во сина боја а во остана-
тите случаи бела боја. 

Кога се врши доставување на покани за претрес 
или рочиште, над текстот на повратницата односно 
доставницата се става датум на рокот за предевиден-
ција, а во другите случаи датум на рокот за еви-
денција 

Доставувањето на куси известувања на странките 
се врши во плик без повратница односно доставница 

Член 175 
Описите наменети за доставување мораат да се 

испраќаат истиот ден 
Списите од итна природа се испраќаат со првата 

пошта или по некој работник од судот веднаш по 
приемот Описите примени по заклучување на дос-
тавната книга, ако не се итни, се испраќаат наред-
ниот ден 

На примерокот од списот кој останува во судот 
или под одлуката за доставување, се става штембил 
за испраќање, д а т у м м потпис на работникот, број 
на доставниците, пликови и други спиаи и се опре-
делува начин на испраќање (преку пошта, соодветна 
служба на општинско -собрание или меша канцела-
рија, судски работник, а потоа предметот се враќа 
кај одговорниот на судската писарница односно од-
делението на писарницата за разведување и ставање 
во роковникот 

-Описите кои се упатуваат истиот дејН и на иста 
адреса преку соодветната служба на општинското 
собрание или месната канцеларија, по правило, се 
ставаат во елен плик Ако еден од тие списи се пра-
ќа препорачано, во заедничкиот плик се ставаат и 
другите описи, кои инаку би се доставиле како обич-
на пратка 

Ако на иста адреса едновремено се доставува 
поголем број (списи кои не можат да се сместат во 
ист плик, тие се пакуваат и (испраќаат во посебни 
ПЛИКОВИ 

Член 176 
Сите пратки кои се доставуваат по пошта се де-

лат. за обични и препорачани и се запишуваат во 
доставната книга за пошта (образец бр. 32). 

Доставната книга за пошта служи за евиденција 
на извршеното испраќање на пратките преку пошта 
и за отчепување на поштенските трошоци. За таа 
цел секој ден по испраќањето на поштата се врши 
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со биранње, ,на поштенски е трошоци и ТОЈ ИЗНОС се 
запишува во контролникот (член 1'81 од Судскиот де-
ловник) 

Член 177 
Ако е потребна потврда од примачите на извр-

шената достава, од член 175 за секое лице ќе се 
приложи посебна доставница. 

АКО списите се доставуваат преку судски работ-
ник или непосредно во судот, доставувањето се врши, 
по правило, без плик. 

Доставувањето на списи на јавното обвинителство 
во седиштето на судот се врши непосредно со пре-
давање во писарницата. Во итни случаи на јавниот 
обвинител може да му се достави изворникот на 
судската одлука на увид Јавниот обвинител на овој 
изворник го потврдува приемот со потпис и датум. 

Член 178 
" До колку лицето бара лично да го прими списот 

во судот, работникот што го врши врачувањето ќе 
го изврши предавањето ако му е примачот познат 
или ако го утврди неговиот идентитет. 

На полномошник на примачот списот може да 
му се предаде ако е овластен за негов прием. 

На адвокатите во седиште!о на судот на кои 
редовно им се доставуваат писмена, може да им се 
дозволи да ги примаат непосредно во судот ако со 
тоа не би се одолжување доставувањето. Во таквите 
случаи во судската писарница се вградуваат посебни 
прегради во кои одделно се ставаат писмената кои 
треба да се предадат на (соодветните лица. 

Член 179 
Писмената /кои се доставуваат без доставница 

преку судскиот работник, се заведуваат во доставна 
книга за место а доставувањето се врши веднаш 
(образец бр 33). 

Неврачените писмена се враќаат веднаш во судот 
со означување на причините поради кои не е извр-
шено доставувањето, а работникот се раздолжува во 
доставната книга 

Член 180 
Писмената кои се доставуваат со доставници, 

судскиот работник ги евидентира во книгата за таа 
цел (примање и доставување на писмена — образец 
бр. 34). 

Член 181 
Во судската писарница се води контролник на 

попгтарината во КОЈ се евидентираат и раздолжуваат 
потрошените поштенски марки. 

Износот на парите потрошени за поштенски мар-
ки секој ден се книжи во контролникот за поштари-
на. При секое ново требување на пари за пошта-
рина, контролникот се заклучува и се предава заедно 
со доставната книга за пошта на одговорниот работ-
ник за финансискочматеријално работење на контро-
ла и за одобрување нови износи за поштарина. 

Контролникот за поштарина е поврзан а страни-
ците се одбележани и заверени од претседателот на 
судот (образец бр 35). 

4. Работење со предмети врзани со рок 

Член 182 
Предметите по кои постапката е во тек, освен 

ение што треба истиот ден да се достават на су-
диите и кои се дадени на препишување, срамнување 
и испраќање, по правило, се чуваат во роковникот во 
судската писарница 

Кај судиите можат да бидат дадени само предме-
та за судење, предмети по кои по одржаното судење 
треба да се изготви одлука и оние по кои треба да 
се одредат претреси или рочишта или да се донесат 
други одлуки 

Евиденција за тоа каде се и во која фаза на пос-
тапката се наоѓаат одделни предмети ја води суд-
ска! а писарница со ставање забелешки за движење-
то на списите во соодветните рубрики од уписниците, 
а ако такви нема во рубриката за забелешки на 
уписникот. 

Забелешките за движењето на предметите треба 
да се водат така ипо од увидот во уписникот да мо-
же ве секое време да се утврди каде се наоѓа пред 
метот, а од другите запишувања и во која фаза на 
постапката 

Член 183 
Предметите по кои се одредени претреси и ро-

чишта или рокови се држат во судската писарница 
во заклучен орман — роковник за предмети. Ро-
ковникот е поделен со прегради кои се обележани од 
1 до 31, според деновите во месецот. 

Предметите се ставаат во (соодветна преграда за-
висно од датумот, рокот односно според денот на 
пред евиденцијата и евиденцијата, без оглед на месе- , 
цот и годината. 

Предметите се чуваат во преградите подредени 
според редните броеви на ознаките од (списите и тоа 
прво оние за тековната година, а потоа оние од прет-
ходните години 

Ако предметот пред истекот на определениот 
рок се зема за времено употребување, во роковникот 
на местото од предметот се става забелешка каде се 
наоѓа предметот. 

Судовите со поголем обем на работа можат да 
имаат посебен роковник за рокови, а посебен за 
рочишта. 

До колку роковникот не е поделен на начинот 
предвиден во претходниот став, предметите според 
кои се определени рокови и рочишта се чуваат заед-
но во соодветните прегради, но во посебни обвивки 
со различна боја 

Евидентирањето на претреси, рокови и рочишта 
го врши определениот работник на судската писар-
ница. Претресите, роковите и рочиштата, определе-
ни од претседателот на советот односно (судијата пое-
динец, се запишуваат во уписникот и тоа: прегре-
еше и рочиштата во одделни рубрики, а роковите во 
рубриката за забелешки. 

Член 184 
Предметите по кои се одредени роковите или 

се закажани претреси и рочишта се ставаат во соод-
ветни прегради од роковникот, откако претходно ќе 
се извршат нужните запишувања во уписниците и 
другите потребни дејствија 

/Предметите од претходниот став се ставаат во 
рок за предевиденција, додека предметите по кои 
се определени други рокови се ставаат само по по-
треба 

Ако денот и часот на судењето им се соопштени 
на странките и другите лица, така што не е потреб-
но друго постапување, предметите се ставаат во л р ^ 
града која одговара на денот на закажаното судење. 

Предметите (се ставаат во предевиденција кота е 
потребно за определено време пред истекот на опре-
делениот рок или денот за кој е закажано рочиш-
тето односно расправата, да се провери извршува-
њето на одделните дејствија што се наредени. 

Рокот за предевиденција, по правило, се опреде-
лува така што од денот кога е донесена одлуката до 
денот на рокот за предевиденција треба да изминат 
две третини од времето, а до денот на евиденцијата 
(денот за кој е определен рокот или рочиштето) 
уште една третина. 

(Рокот за предевиденција и евиденција го опре-
делува судијата со одлуката со која го закажува 
претресот или рочиштето или определува друго поста-
пување. 

Член 185 
Претседателот на советот односно судијата по-

единец го определува рокот на предевиденцијата од-
носно евиденцијата со одлука во предметот, одреду-
вајќи го денот и месецот а по потреба и часот кога 
истекува рокот (на пример: '„'предевиденција 20. XI. 
1984 година во 10 часот", „евиденција 25. XI. 1984 
година во 11 час!от") 

Работникот од судската писарница ш запишува 
определените рокови во работниот календар, предме-
тите ли става во соодветните прегради од роковни-
кот и се потпишува под одлуката на судијата. 
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Работникот во писарницата ги прегледува роко 
вите и рочиштата секој ден. Предметите од роков-
никот за наредниот ден се предаваат претходниот 
ден пред истекот на рокот за вршење определени деј-
ствија кај судијата до колку за одделни случаи не е 
поинаку определено. 

За предметите за кои е определена предевиден-
ција се врши увид дали во се е постапено според 
одлуката, односно дали сите повратници и доставни-
ци за извршената достава се вратени и здружени во 
предметот и дали бараните (извештаи се прибавени и 
здружени. Во таквите случаи предметот од рокот 
за предевиденција се става во прегрната што му 
одговара на рокот за евиденција. 

Ако поради причините на став 4 од овој член 
закажаниот претрес или рочиште нема да се одр-
жи, работникот од писарницата задолжително ќе . го 
извести претседателот на советот односно судијата 
поединец за донесување одлука за одлагање на прет-
ресот односно рочиштето. Во таков случај се извес-
туваат сите повикани лица. Претседателот на ооветот 
односно судијата поединец заедно со известувањето 
за одлагање на претресот односно рочиштето ги из-
вестува повиканите лица за денот и часот на новиот 
претрес односно рочиште. 

5. Здружување и одделување 

Член 186 
Кога повеќе предмети се здружуваат заради за-

едничко расправање, тогаш предметот по КОЈ по-
доцна е поведена постапка ое здружува со предме-
тот по КОЈ постапката е поведена порано. 

Ако се здружуваат предмети од надлежност на 
судија поединец со предмети за чие одлучување е 
надлежен совет, сите здружени предмети се дода-
ваат кон најстариот предмет од надлежност на со-
ветот. 

На обвивката од здружениот предмет се означу-
ва предметот КОЈ е здружен заради заедничко рас-
правање (на пример: здружен К. бр. 20/84), а ако 
обвивката од здружениот предмет има некоја посеб-
на ознака и таа се пренесува на обвивката на здру-
жениот предмет. 

Пописот на -списите од поранешниот предмет се 
внесува во здружениот предмет под наредниот реден 
броЈ од пописот на списите. Ако здружувањето на 
предметите е извршено на претрес или рочиште, во 
пописот на списите се внесува само записникот. 

Во овие случаи во рубриката за забелешки се 
запишува кој предмет е здружен заради заедничко 
расправање. 

Ако кон еден предмет се приложува друг пред-
мет заради увид, на обвивката од предметот кон кој 
се приложува другиот предмет, со црвен молив се 
означува кој предмет е приложен (на пример: при-
ложен П. бр. 25/84). 

Кога по увидот предметите ќе (се одделат, озна-
ката на обвивката се прецртува 

Член 187 
Ако предметот се оддели пред завршувањето на 

постапката заради водење на одделна постапка, во 
него се внесуваат заверени преписи од писмената 
кои се однесуваат само на тој предмет. 

На обвивката од одделениот предмет се прене-
суваат и посебните ознаки кои се однесуваат само 
за тој предмет. Тие ознаки се прецртуваат на обвив-
ката од порано здружениот предмет. 

За одделениот предмет се составува нов попис 
на списите. 

Глава дванаесетта 

ДРУГИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА СУДСКАТА 
ПИСАРНИЦА 

Член 188 
Работниците од писарницата се грижат работата 

со предметите да се врши правилно, уредно и навре-
мено, водат сметка да се спазуваат определените ро-

кови, да се отстрануваат пречките за навремено за-
вршување на предметите и веднаш по пристигнува-
њето да се предаваат во работа. 

Судската писарница посебно се грижи за пред-
метите по кои течат рокови или се одржани прет-
реси и рочишта и за враќање на предметите со изра-
ботени одлуки во определените рокови 

Не се смета и не се евидентира како свршен 
предметот по кој не е изготвена одлуката. 

Одговорниот на судската писарница редовно, а 
најмалку секои петнаесет дена, ги известува претсе-
дателот на судот за предметите по кои не се доне-
сени или изработени судски одлуки. 

Одговорниот на судската писарница ќе му ука-
же на претседателот на советот, судијата поединец 
или на друг работник кој постапува по предметот 
за истекот на одделните рокови, на очигледните 
грешки во записниците и изворииците на судските 
одлуки, како и на очигледните грешки и пропусти 
во врска со пресметувањето на таксата и определу-
вањето на рокови и рочишта. 

Член 189 
Судската писарница по предметите по кои е пос-

тапувало става соодветни забелешки по однос на пос-
тапувањето односно не постапувањето на странките 
и другите лица, како и во врска оо работата на пи-
сарницата (на пример: „доставницата — повратница-
та не е вратена", „бараниот извештај не е примен", 
„нема одговор на тужба", „не е вложена жалба", 
„странката не постапила во дадениот рок"). 

Кон поднесоците врзани со рок се приложува и 
доставница. Ако се констатира дека поднесокот е 
навремен, се става ознака „навремено". 

По повод на изјавена жалба, по наредба на су-
дијата се изготвува наредба за нејзино доставување 
на противникот на одговор, а ако е во прашање 
жалба која не се доставува на одговор, ќе се изгот-
ви наредба за доставување на предметот на второсте-
пениот суд, односно забелешка за доставување на 
предметот на вонрасправниот совет на истиот суд. 
Наредбата односно забелешката се поднесува на су-
дијата на оценка и потпис. 

Ако поднесокот е ненавремен ќе се стави озна-
ката „ненавремен" и заедно со списот ќе му се дос-
тави на претседателот на советот односно судијата 
поединец на работа. 

Во наведените случаи задолжително се користат 
соодветните штембили. 

Член 190 
Движењето на предметите во писарницата (пре-

пис, срамнување, доставување) не се забележува во 
соодветниот уписник, ако предметот се враќа во те-
кот на денот. 

Ако предметот времено се доставува на друг 
орган, самоуправна организација и заедница, во упис-
никот, во рубриката за забелешки, се забележува со 
молив кога и кому предметот му е доставен. 

Доставениот предмет едновремено се запишува и 
во книгата за доставени списи кои треба да бедат 
вратени. 

Член 191 
Вратените доставници и повратници по изврше-

ното доставување, ое средуваат според датумите на 
роковите и рочиштата, се чуваат одделно во орман 
за таа намена и се здружуваат пред настапувањето 
на рокот односно рочиштето во соодветниот пред-
мет. 

Со неврачените покани и други писмена се пос-
тапува веднаш по приемот без оглед на одредениот 
рок за предевиденција и евиденција на начинот про-
пишан со Судскиот деловник. 

Доставниците и повратниците, извештаите и дру-
гите писмена од потрајна вредност се приложуваат, 
лепат и чуваат кон записникот или одлуката на кои 
се однесуваат. 

Доставниците, повратниците, извештаите и дру-
гите писмена што се без важност за натамошната 
постапка се одделуваат и уништуваат. 
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Член 192 
Судската писарница самостојно ги врши адми-

нистративните работи во однос на ракувањето со 
(предметите и прибирањето нужни податоци, извеш-
таи и (известувања од административно-технички ка-
рактер од други органи, самоуправни организации и 
заедници. 

Член 193 
Во судската писарница, покрај другите, самостој-

но се вршат и следните работи: 
1. заверување потписи, ракописи, преписи и фо-

токопија, освен оние наменети за употреба во стран-
ство; 

2. давање усни и писмени известувања врз основа 
на податоци од уписникот и предметот, како и из-
давање уверенија за факти за кои судот води служ-
бена евиденција; 

3. примање на записник или во форма на служ-
бена белешка, куси соопштенија и изјави од стран-
ките и другите заинтересирани лица за промена на 
адресата, местото на живеење, денот на приемот на 
судската одлука, ако повратниците -или доставници-
те не се вратени или во нив не е означен денот на 
извршеното доставување; 

4. преглед на службени листови и весници за 
утврдување дали определени огласи во врска со од-
делни предмети се објавени што се забележува во 
соодветниот предмет; 

5. ургирање кога по доставените барања не е 
постапено и кога за ургенцијата не е потребна одлу-
ка на судија; 

6. отстранување на недостатоците во поднесоците 
во рамките на овластувањата на работникот; 

7. преземање соодветни мерки навремено и уред-
но да се наплатат паричните казни и трошоците во 
постапката по издадената наредба од судот; 

8. преземање соодветни марки за наплатување 
такса кога наплатувањето е задолжително; 

9. наплатување такса и трошоци во постапката 
во која тие биле исплатени од буџетските сред-
ства; и 

10. (собирање потребни податоци за бришење или 
отповикување на условната осуда. 

Член 194 
По правните лекови изјавени против одлуките 

од" прв степен, судот го доставува предметот на по-
високиот надлежен суд со одделен придружен извеш-
тај (образец бр. 36). 

Судот едновремено ја известува странката дека 
предметот по кој е изјавен празниот лек го доста-
вил на (повисокиот надлежен суд (образец бр. 37). 

Предметот по кој е изјавен правен лек против 
второстепената одлука, првостепениот суд го доста-
вува преку второстепениот кој го препраќа на судот 
од трет степен со свој придружен извештај (образец 
бр. 38 и 39). 

АКО против иста одлука се поднесени повеќе 
правни лекови или против повеќе одлуки на судот е 
поднесен еден правен лек, предметот се доставува 
со единствен извештај во кој се означуваат правните 
лекови и соодветните одлуки. 

Член 195 
Во придружниот извештај се означува: работниот 

број и бројот на листовите на обжалената одлука, 
правната работа, датумот кога одлуката е доставена 
на жалителите, кој го вложил правниот лек и да-
тумот кога е изјавен, работниот број и бројот на 
листовите на правниот лек, дали правниот лек е на-
времен и дали е поднесен одговор на правниот лек. 

Ако со правниот лек се напаѓа одлуката на вто-
ростепениот суд, првостепениот ќе приложи препис 
од својата одлука, а исто така тоа ќе го направи 
и второстепениот суд. 

Член 196 
АКО ОД содржината на правниот лек или од одго-

ворот произлегува дека е потребно да се извршат 
извиди особено по однос на доставувањето, извидите 
ги врши првостепениот пред да го достави предметот 
на надлежниот суд 

Во придружниот извештај првостепениот суд ќе 
ги опише резултатите од извидите што ги извршил 
по приемот на правниот лек односно одговорот. 

Член 197 
Покрај предметот, на повисокиот суд му се дос-

тавуваат и исправите што се чуваат кај судот, ако 
кон него не е приложен заверен препис од исправи-
те. Кога кон предметот се приложени заверени пре-
писи, изворниците се доставуваат на повисокиот суд 
само по негово барање. 

Ако кон описите се приложени предмети од уви-
дот или други доказни предмети кои не можат лесно 
да се достават со описите на повисокиот суд, за тоа 
ќе се укаже во придружниот извештај, а предметите 
ќе се достават ако повисокиот суд тоа го бара. 

Член 198 
При приемот кај повисокиот суд, се образува 

нов предмет со ознака на тој суд (на пример: К. 
Ж . ; Г . Ж . ) . 

Во пописот на описите прво ќе се заведе прид-
ружниот извештај на првостепениот суд. 

На обвивката на примениот предмет под ознака-
та на првостепениот се забележува ознаката на по-
високиот суд без прецртување на ознаката од прво-
степениот (суд. 

Член 199 
Повисокиот суд го враќа предметот на првосте-

пениот со потребниот број примероци од својата 
одлука за странките и првостепениот суд. На ист 
начин се постапува и кога повисокиот суд го враќа 
предметот на второстепениот суд по повод правниот 
лек изјавен против неговата одлука. 

Во предметот на повисокиот -суд останува: при-
мерок на обжалената одлука, записник од главниот 
претрес пред повисокиот суд, изворник од одлуката 
со записниците за советување и гласање и други 
списи кои се однесуваат исклучително на постапката 
пред повисокиот суд 

Член 200 
По приемот на предметот од второстепениот суд, 

одговорниот работник во судската писарница однос-
но одделението на писарницата, врши разведување во 
соодветниот уписник. 

Ако првостепената одлука во целост или делум-
но е укината, предметот го задржува стариот број 
со тоа што по бројот, оо римски број се става оз-
нака колку пати одлуката е укината (на пример: 
К. бр 50/54 — I или ако е по втор пат укината К. 
бр 50/84 — IX) Во таков случај судијата е должен 
најдоцна во рок од триесет дена да издаде наредба 
за претрес односно рочиште за расправа, со тоа што 
истовремено ќе народи со поканата за главниот пре-
трес односно рочиштето на странките да им се дос-
тави препис од второстепената одлука. 

Ако од оправдани причини не е можно да се 
закаже главен претрес односно рочиште во овој (рок, 
одлуката на повисокиот суд ќе се достави на стран-
ките без одлагање 

Глава тринаесетта 

СТАВАЊЕ НА ПРЕЈТМЕТИТЕ ВО АРХИВА. ЧУВАЊЕ 
И ИЗДАВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ 

1 Ставање на предметите во архива 

Член 201 
Исправите потребни за одлуката на судот по 

предмет чмја постапка е во тек, се задржуваат во 
предметот додека судијата поинаку не определи. 

Тестаментите и другите поважни исправи се чу-
каат на определен начин. 

Член 202 
Правосилно решените предмети, ое ставаат во 

архива и се чуваат како свршени откако претходно 
ќе се извршат определените дејствија. 

Ахрвата е во состав на судската писарница и е 
сместена во посебни простории!. 
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Архивирање^ на предметите се врши врз осно-
(ва на писмена наредба на претседателот на судот, 
претседателот на советот или судијата поединец. 

Свршените предмети можат да се држат во суд-
ската писарница (прирачна архива) најмногу две го-
дини, а по протекот на овој рок, заедно !со соодвет-
ните уписници и другите помошни книги, се пре-
даваат на чување во архивата. 

За држење на одделни свршени предмети пове-
ќе од две години во прирачната архива одлучува 
претседателот на судот 

Предметите кои се чуваат во архива се зашти-
туваат од влага и пожар и се обезбедуваат од оште-
тување, уништување и кражба 

Член 203 
Предметите 'пред да се архивираат, се проверува 

дали списите во нив се хронолошки наредени, дади 
во нив 1се наоѓаат писмената кои треба да се одде-
лат и достават на странките или на некој друг орган, 
самоуправна организација и заедница и дали пред-
метот е конечно завршен. 

Во предметите кои подлежат на плаќање такса, 
пред ставањето во архива, одговорниот на судската 
писарница односно овластениот работник ќе провери 
дали постојат службени белешки за тоа дали так-
сата е наплатена, дали е доставено барање за напла-
та до надлежниот општински орган за работите на 
финансиите односно дека кај стопанските (судови е 
донесено решение за присилно наплатување на так-
сата преку жиро сметка, и дали и кога се пополне-
ти и издвоени статистичките обрасци. 

На обвивката на предметот се става отпечаток 
од штембилот дека таксата е наплатена и дека е 
доставен извештај односно е донесено решение (член 
84 точка 7). 

Правосилно решените кривични предмети се ста-
ваат во архива откако претседателот на судот, прет-
седателот на советот или судијата поединец ќе утвр-
ди дека е издаден и примен налог за извршување 
на кривичната санкција; дека по донесената одлука 
за трошоци на кривичната постапка кои се исплате-
ни од буџетските средства како и паричните казни, 
се наплатени и внесени во контролникот на парич-
ни казни и трошоци на кривичната постапка; дека 
се извршени сите известувања на надлежните орга-
ни, самоуправни организации и заедници; дека се 
решени депозитите и предметите — корпора деликта; 
дека се здружени повратниците и доставниците; де-
ка органите, самоуправните организации и заедници 
се известени за датумот на правосилноста на одлу-
ката со која е завршена кривичната постапка против 
обвинетиот кој се наоѓал во притвор или бил отстра-
нет од работа и дека се завршени сите други по-
требни (дејствија 

Ако обвивките на обемните предмети се оште-
тени, пред архивирањето се става нова обвивка 

Член 204 
Предметите од историско, научно и политичко 

значење како и другите предмети, за кои ќе се оце-
ни дека е потребно, се чуваат на посебно место 
На нивното место во архивата се (става забелешка 
со назначување на местото определено за нивно чу-
вање. 

Во архива се чуваат и уписници, регистри и дру-
ги помошни книги од претходните години, ако не 
се употребуваат во тековната работа 

Член 205 
Свршените предмети се средуваат според видот 

на предметите (кривични, процесни, вонпроцесни, из-
вршни) и опоред редните броеви од ознаката на 
списот на одделните уписници и во 'посебни фас-
цикли 

На обвивката на фасциклата на предната стра-
ница се става скратената ознака, годината на пред-
метите и нивниот реден број (на пример' П. бр. 1980 

200—250). 
Натписите на обвивката на фасциклата се ста-

ваат на одделни прегради заради ориентација. 

Член 206 
Со предметите ставени во архива ракува опреде-

лен работник од судската писарница. 
За (издадените предмети од архивата се води по-

себен список со назначување на бремето кога пред-
метот треба да биде вратен во архивата (Образец 
бр. 40). 

Кога предметот се зема од архива, издавањето 
се врши врз основа на посебно писмено барање од 
претседателот на советот односно (судијата поеди-
нец Таквото писмено барање се става на местото 
од извадениот предмет, а по неговото враќање тоа 
се поништува (образец бр 41) 

Предметите ставени во архива ќе се издаваат 
на друг орган, самоуправна организација и заедница 
само по писмено одобрение од претседателот на су-
дот. Во овој случај на местото каде што се наоѓа 
предметот се става писменото барање заедно со 
одобрението од претседателот на судот. 

Определениот работник на крајот од секој месец 
проверува дали предметите се вратени во одреде-
ниот рок и презема потребни мерки за нивно вра-
ќање 

2. Чување и издавање на предметите 

Член 207 
Чување и издавање на предмети, уписници, ре-

гистри и други помошни книги ставени во архива, 
се врши на определен начин. 

Член 208 
Трајно се чуваат во судот и не се одделуваат 

заради предавање на надлежниот архив -
1. предмети од градежна природа со планови и 

договори КОИ се однесуваат на судски згради; 
2. предмети кои се од значење за општествената 

сопственост; 
3. документација на субјектите што се заведу-

ваат во судските регистри; 
4. таписки и интабулациони книги со збирки на 

исправи, планови и скици со сите 'исправи кои се 
однесуваат на нив, материјал за основање, исправки 
во јавни книги и објавување на таписки и интабула-
циони книги, соодветни уписници и помошни книги 
како и стари таписки и имтабулациони книги по из-
в р ш еното обновев ање 

5 тестаменти и други одделно чувани исправи 
заедно со пописот на исправите и шодветните име-
ници , 

6 кривични предмети — (пресуди за кривични де-
ла за кои е изречена смртна казна или казна затвор 
во траење од-20 години, 

7 процесни предмети — пресуди и спогодби кои 
се однесуваат на статусните спорови; 

8. оставински предмети — смртовница записни-
ци за расправање на оставина, спогодби на наслед-
ници за делба на оставина како и решенија за нас-
ледување ; 

9. предмети за прогласување на исчезнати липа 
за умрени и за докажување на смрт, за одземање 
на деловна способност и за посвојување на деца; 

10 Збирки на раснион и упатства, 
11 документација за работни односи и евиден-

ција на работниците во судот како и списоци за 
нивните лични ДОХОДИ; 

12 уписници за кривични, процесни, вонпроцес-
ни и стечајни предмети како и соодветни регистри. 

Предметите од точките 2, 3, 4, 6, 10 и 12 се 
предаваат на надлежниот архив по протекот на оп-
ределениот рок. 

Член 209 
Предметите што не се чуваат трајно се одвоју-

ваат од архивата по истекот на следните рокови: 
1. го (дваесет) години на предметите од (кривич-

ната област по кои е изречена казна над три го-
дини затвор, а 10 (десет) години од правосилноста 
на одлуката на другите кривични предмети, 

2. 30 (ари есет) години од денот на право силно ага 
на процесните предмети кои (се однесуваат на ствар-
но-правни барања врз недвижност, 
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. 3 30 (триесет) години на предметите од вонпро-
цесната постапка по однос на недвижности, оставин-
ски и тапи,еко — интабулациони предмети, 

4 5 (пет^ години од денот на спроведеното, за-
преното или преминатото извршување на предметите 
од извршната постапка; 

5 10 (десет) (години на предметите од судската 
управа, 

6 5 (пет) години од денот на доставувањето на 
второстепената одлука на сите второстепени пред-
мети , 

7 10 (десет) години од денот на завршувањето 
на постапката по предметите кои се однесуваат на 
управно — судската постапка, 

8 10 (десет) години од денот на завршувањето 
на постапката по сите други предмети; 

9 3 (три) години на кривичните предмети по 
приватна тужба по кои постапката е запрена, кри-
вичните предмети по кои е изречена парична казна, 
условна осуда или судска опомена, платните налози, 
процесните и вонпроцесните предмети по кои постап-
ката е завршена со повлекување на тужба или од 

други формални причини 

Член 210 
Уписниците и регистрите, освен наведените во 

член 208 од Судскиот деловник, се чуваат за цело 
време додека се чуваат и предметите кои се заве-
дени во нив 

Уписниците за заверки и паричните книги оо до-
казните исправи се чуваат 10 (десет) години од пос-
ледното годишно заклучување 

ДЕН: ТРЕТИ 

УПИСНИЦИ И ПОМОШНИ КНИГИ 

Глава четиринаесетта 

ОДРЕДБИ ЗА ВОДЕЊЕ УПИСНИЦИ И ПОМОШНИ 
КНИГИ 

1. Општи одредби 

Член 211 
Уписници и помошни книги води судската писар-

ница 
Уписниците се водат одделно според видот на 

предметите 
Судовите (со поголем обем на работа можат за 

предмети од ист вид да водат одделни уписници 
и помошни книги (на пример' бракоразводни споро-
ви, нарушено владение, сопствено владение, сопстве-
ност на недвижен имот, долг). Во тие случаи овие 
уписници го носат називот на ознаката на основниот 
уписник и подбројот што одговара на редоследот 
според кој тие се образувани 

Уписниците можат да се поделат во две или по-
веќе книги означени ,со римски броеви 

Уписниците се водат така што во секое време 
да може од нив да се утврди каде и во кој стадиум 
на постапката се наоѓа определен предмет 

На внатрешната страна на корицата од уписни-
кот и работните книги се ставаат отпечатени упат-
ства и објаснување за нивното водење. 

Уписниците и помошните книги по завршување-
то на работното време се чуваат заклучени 

2. Образување и ознака на уписниците и помошните 
книги 

Член 212 
За внатрешното работење на судовите се обра-

зуваат уписници и помошни книги 
Судовите -можат наместо уписниците пропишани 

со Судскиот деловник да водат картотека за сите или 
само за одделни вицови предмети, која ги содржи 
сите запишувања како и соодветен уписник 

Член 213 
Уписниците се состојат од потребен број листо-

ви на пропишани обрасци сврзани во книга со тврди 
корици обележана со ридовски број. На кориците се 
става ознаката и годината за која уписникот се одне-
сува (пример К—(1984, П—'1984). 

Судовите оо помал обем на работа можат е,дна 
книга од уписникот да ја користат повеќе години. 
На средината од првата страница на листот на кој 
почнува новата година, се става ознака на соодвет-
ната година 

На ист начин се образуваат регистрите и дру-
гите помошни книги. 

3. Водење на уписниците и помошните книги 

Член 214 
Заведувањето на писмената во уписниците и по-

моштите книги се врши хронолошки. 
Секој предмет во уписникот до завршувањето на 

постапката ое води под ист број, освен во случаите 
на означување на свршените и здружените предмети. 

Кога постапката е поведена од повеќе или про-
тив 'повеќе лица, предметот се заведува (во уписни-
кот под ист реден број, со тоа што под имињата на 
странките се ставаат мали букви по азбучен ред на 
тужителите (а, б, в) а за тужените арапски броеви 
(1, 2, 3). 

Член 215 
,Писменото со кое се поведува постапка или се 

бара некое судско дејствие се заведува во соодвет-
ниот уписник и помошната книга 

Списите кои се однесуваат на веќе заведени 
предмети, а кои поради нивната важност треба да 
бидат евидентирани во уписникот (жалба, приговор) 
ќе се одбележат во соодветни рубрики на уписници-
те под редниот број на предметот на кој се одне-
суваат 

Во случај кога во уписникот од поранешниот 
упис нема доволно место за запишување на ната-
мошни уписи, запишувањето ќе продолжи во,првиот 
слободен ред по последниот реден број на уписни-
кот Заради поврзување на продолжениот упис, под 
ознаката на редниот број на предметот чиј упис 
се продолжува, со црвен молив или црвено мастило 
се става редниот број на предметот зад кого доаѓа 
продолжениот упис Просторот -во кој се наоѓа про-
должениот упис го носи редниот број на предметот 
на КОЈ' се однесува. 

Другите списи се приклучуваат во соодветниот 
предмет без претходно да бидат евидентирани во 
уписникот 

Запишувањето во уписниците и помошните книги 
се врши со мастило Привремените забелешки (дви-
жењето на предметот) се запишуваат со обичен мо-
лив и се бришат откако ќе станат беспредметни. 
Забелешки со црвен молив се ставаат (само во слу-
чаите предвидени со Судскиот деловник 

Член 216 
Одделни уписи не можат да се бришат ниту на 

доуг начин да се поништуваат (лепат, гребат). 
Ако некој предмет погрешно е заведен, ќе се 

прецрта со црвен молив со коса линија од левиот 
долен спрема десниот горен агол, а во рубриката 
за забелешки се става ознака „погрешно заведено". 

(Предметот што се заведува по погрешно заведе-
ниот предмет, ве го добива редниот број на погреш-
но заведениот, туку следниот реден број Пониште-
ните редни броеви при заклучувањето на уписникот 
на крајот од годината се одбиваат од последниот ре-
ден број 

Другите погрешни запишувања' во уписниците и 
помошните книги, се исправаат со внесување на точ-
ниот текот а преку погрешниот се повлекува тенка 
хоризонтална црвена линија така што прецртаниот 
текст да остане читлив 
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4. Означување на решените предмети 

Член 217 
Кога предметот е решен, пред редниот број се 

става знакот за решен предмет: Пример П. б!р. 4/84. 
Предметот се означува како решен кога одлу-

ката е испратена без оглед дали е правосилна. 
Знакот за решен предмет се става и пред испра-

ќањето на одлуката кога (процесната постапка е пре-
кината, а постапката не е продолжена по изминува-
њето на една година од прекинот. 

Во уписниците за извршување на предмети, зна-
кот за решен предмет се става - за извршување на 
парични побарувања кога судот ќе ја донесе и ис-
прати одлуката за дозвола за извршување; за про-
дажба на движен и недвижен имот или друг вид 
извршување (извршување на непарични побарувања); 
кога извршната постапка по таквиот предмет е за-
вршена, така што со продажбата барателот на извр-
шувањето е намирен или извршувањето останало 
неуспешно, или ако постапката од други причини 
е запрена. 

Во уписникот на предметите за присилно порам-
нување, знакот за решен предмет се става и во слу-
чаите кога се запира постапката по кои советот за 
порамнување стечајната постапка ја спровел по служ-
бена должност 

Предметот кој се однесува на повеќе лица (пове-
ќе обвинети, тужители или тужени) се означува како 
решен, кога 'постапката е свршена и одлуката е ис-
пратена до сите лица 

Ако предметот е решен само по однос на некои 
лица, знакот за решен предмет се става само кај 
буквата или бројот кои се однесуваат на тие лица 

Делумно решениот предмет се означува така што 
редниот броЈ на уписникот се подвлекува со црвена 
хоризонтална линија 

Член 218 
Во 'случаите кога на една страна од уписникот 

или помошните книги се решени сите заведени пред-
мети, ЕО долниот лев агол од листот се става пра-
воаголен знак „I 

Со ист знак ќе се одбележи и редниот број на 
предметот при архиврањето. 

Знакот за решен предмет и правоаголниот знак 
секогаш се ставаат со црвен молив или со штембил 

5. Здружување и одделување на предметите во 
уписникот 

Член 219 
Кога се здружуваат повеќе предмети заради 

спроведување единствена постапка, во рубриката за 
забелешки н,а уписникот се означува кон кој пред-
мет е здружен предметот (пример' здружен со К ) 

Во рубриката за забелешки под редниот број на 
здружените предмети се става забелешка (пример -
здружен К бр 6/84). 

При здружувањето, поновиот се здружува кон 
постариот предмет и се води под ознаката и бројот 
на тој предмет 

Член 220 
Ако некој предмет се приложува 'кон друг зара-

ди увид, не се применуваат одредбите за здружува-
ње, туку на предметот гато се приложува, во рубри-
ката за забелешки, со обичен молив ќе се стави 
датумот на приложувањето (пример: приложен К 
бр 21/84 - 22 VII. 1984). 

Ваква забелешка ќе се стави и во рубриката за 
забелешки на уписникот под редниот број на пред-
метот кон кого другиот предмет се приложува 

Член 221 
Во случаите кога судот ќе определи постапката 

по некој предмет одделно да се расправа и одлу-
чува, по уписникот одделувањето на предметот !сс 
врши така што одделениот дел од списите ќе се за-
веде како нов предмет Во рубриката за забелешки 
кај новиот предмет ќе се стави забелешка со масти-

ло „одделено о д . . а кај дотогашниот „одделено 
во с п и о о т . . и ќе се означи датумот на одделува-
њето. 

Истите забелешки се ставаат и во пописот на 
списите 

Занишувањата што се однесуваат на одделениот 
дел од списот ќе се пренесат и во 'соодветната 
рубрика на новиот реден број од одделениот пред-
мет. 

6. Заклучување на уписниците и помошните книги 

Член 222 
Уписниците (Се заклучуваат на крајот на годината. 
Заклучувањето се гарипи така што по последниот 

запишан реден број се става констатација која ги 
содржи следните податоци: ден, месец и година на 
заклучувањето, редниот број на последното запишу-
вање, бројот на поништените запишувања, бројот на 
решените предмети и бројот на предметите кои на 
крајот на годината останале нерешени. Оваа кон-
статација ја потпишуваат овластениот работник и 
претседателот на судот. 

Помошните книги, по правило, не се заклучу-
ваат 

Член 223 
Предметите кои на крајот од годината останале 

нерешени, се пренесуваат во наредната година за-
ради евиденција така што на првата страница на 
уписникот се заведуваат броевите на тие предмети. 
Сите запишувања кои се однесуваат на тие предмети 
се вршат во поранешниот уписник. Ако предметот 
е решен во текот на годината, во поранешниот упис-
ник кај односниот реден број ќе -се стави знак за 
решен предмет, додека на другата страна од новиот 
уписник со црвен молив ќе се прецрта соодветниот 
реден број. 

Член 2124 
Предметот кој во уписникот се води како решен, 

во постапката што ќе продолжи по укинувањето на 
одлуката (во целост или делумно) или по прекинот 
или обновувањето на постапката, го задржува истиот 
број од поранешното запишување. Во таков случај, 
во рубриката за забелешки се означува натамошниот 
тек на постапката по предметот (пример: П. бр. 
10/84 ако за првпат е земен во работа или П бр. 
10/84 — I за повторното решавање или П. бр. 10/84 
— II за наредното решавање) 

Член 225 
Предметот заведен во уписник се внесува вед-

наш во ,соодветниот именик 
Знакот на предметот запишан 1во именикот се 

става на редниот број од уписникот. 

7. Повремени прегледи на уписниците и помошните 
книги 

Член 226 
Одговорниот работник на судската писарница, 

по потреба, а задолжително на крајот од секој ме-
сец, врши преглед на сите запишувања во уписниците, 
имениците и помошните книги. При тоа, го (споре-
дува уписот со списите и проверува дали запишу-
вањата се точни и целосни. За извршениот преглед 
и утврдената состојба писмено ги известува претсе-
дателот на судот и претседателот на судското одде-
ление 

Претседателот на судското одделение повремено, 
а најмалку еднаш на три месеци, ги прегледува упис-
ниците, имениците и помошните книги кои се водат 
ш одделението. 

Претседателот на судот по потреба, а најмалку 
двапати годишно, ги прегледува уписниците, имени-
ците и помошните книги. 

При прегледот се отстрануваат утврдените греш-
ки и недостатоци и се даваат одделни објаснувања 
л упатства 

'Извршениот преглед се потврдува со потпис и 
датум кој се става во последниот прегледан упис 
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Претседателот на судското одделение -и претсе-
дателот на судот за утврдените грешки и недостато-
ци, покрај усменото укажување, по потреба можат 
да дадат и писмени објаснувања и упатства. 

Претседателот на (судското одделение писмено ш 
известува претседателот на судот за преземените деј-
ствија од негова страна. 

8. Уписници 

Член 227 
Општинските судови ги водат следните уписници: 
За кривични предмети: 

— Уписник за истраги „Ки" 
— Уни ашик за определени ис-

тражни дејствија „Ид" 
— Ученик за разни истражни 

дејствија и разни кривични 
предмети „Кри" и „Кр" 

— Уписник за притвори .,Ксп" 
— Уписник за кривичен совет 

во претходна постапка вон 
главен претрес „Ќе" 

— Уписник за кривични пред-
мети „К" 

— Уписник за кривични пред-
мети спрема малолетници 
„Км" 

— Уписник за предмети за 'по-
милување „Кп" 

— Уписник за предмети за вон-
редно уважување на казна 
„Кук" 

— Уписник за одземени предме-
ти (corpora delicti) „Кпд" 

— Уписник за одземени пари, 
хартии од вредност и д руши 
скапоцености „Кпд I" 

— Уписник за повикани лица на 
издржување казма затвор ((пол-
нолетни) „Куикп" 

— Уписник за извршување на 
малолетнички затвор и вос-
питни мерки „Куикм" 

— Налог за упатување за извр-
шување на казна затвор 
„Нуи" 

— Уписник за повторување на 
постапката „К-Пов" 

За граѓански предмети: 

— Уписник за процесни предме-
ти „П" 

— Уписник за повторување на 
постапка „П-Пов" 

— Уписник за спорови од мала 
вредност „Малв" 

— Уписник за платни налози 
„Пл" 

— Уписник за разни граѓански 
предмети „Р" 

— Уписник за извршни пред-
мети „И" 

— Уписник за оставински пред-
мети „О" 

— Уписник за вонпроцесни пред-
мети „Вил" 

— Уписник за правна помош 
„Пом" 

— Уписник за предмети за од-
земање на деловна способ-
ност и за задржување во 
здравствени организации за 
лекување и чување на душев-
но болни лица „Одс" 

образец бр. 42 

образец бр. 43 

образец бр. 44 
образец бр. 45 

образец 'бр. 46 

образец бр. 47 

образец бр. 48 

образец бр. 49 

образец бр 49 

образец бр. 50 

образец бр. 51 

образец бр. 52 

образец бр. 53 

образец бр 54 

образец бр 55 

образец бр. 56 

образец бр. 55 

образец бр. 57 

образец бр. 58 

образец бр. 59 

образец бр. 60 

образец бр. 61 

образец бр. 62 

образец бр. 63 

образец бр. 64 

— Уписник за заверување во су-
дот „Зав-1" 

- - Уписник за заверување вон 
судот „Зав-Н" 

— Уписник за заверка на дого-
вори чии предмети се нед-
вижности „Зав Нд" 

— Уписник за заверување на 
исправи наменети за стран-
ство „Зав-С" 

— Уписник за заверување на 
исправи во смисла на Конвен-
цијата за укинување на по-
требата од легализација на 
странските јавни исправи 
(Апостил) „Зав-Х" 

— Уписник за замолници на до-
машни и странски 'судови за 
доставување на исправи во 
странство и давање на друга 
правна помош „Зам-С" -

За судска управа: 

— Уписник за судска управа 
„0У" 

— Доверлив и (строго доверлив 
уписник на судска управа 
„Су Дов" и ,,'Су Стр-Дов" 

— Уписник за претставки и 
предлози „Упп" 

образец бр. 65 

образец бр. 65 

образец бр. бб 

образец бр. 13 

образец бр. 14 

образец бр. 15 

образец бр. 67 

образец бр. 67 

образец бр. 68 

Член 228 
Окружните (судови од општа надлежност ш во-

дат 'следните уписници: 
За кривични предмети: 

— Уписник за истраги „Км" 
— Уписник за одделни истраж-

ни дејствија „Кри" 
— Уписник за притвори „Коп" 
— Уписник за криви чеп совет 

во претходна постапка — вон 
главен претрес „Ќе" 

— Уписник за кривични предме-
ти „К" 

— Уписник за кривична постап-
ка спрема малолетници „Км" 

— Уписник за разни кривични 
предмети „Кр" 

— Уписник за предмети за по-
милување „Кп" 

— Уписник за предмети за вон-
редно ублажување на казна 
„Кук" 

— Уписник за повторување на 
постапката „К-Пов" 

- - Уписник за одземени предме-
ти (corpora delicti „Кпд" 

— Уписник за одземени пари, 
хартии од вредност и други 
скапоцености „Кпд I" 

За граѓански предмети 

— Уписник за процесни предме-
ти ,,П" 

— Уписник за повторување на 
постапката ,,П-иов 

— Уписник за разни граѓански 
предмети „Р" 

— Уписник за разни управни 
предмети „Ур" 

За судска управа: 

— Уписник за судска управа 
„Су" 

— Доверлив и строго доверлив 
уписник за судска управа „Оу 

образец бр. 42 

образец 
образец 

образец 

образец 

образец 

образец 

образец 

образец 

образец 

образец 

бр. 44 
бр. 45 

бр. 46 

бр. 47 

бр. 48 

бр. 44 

бр. 49 

бр. 49 

бр. 55 

бр. 50 

образец бр. 51 

образец 

образец 

образец 

образец 

бр. 56 

бр. 55 

бр. 59 

бр. 69 

образец бр. 67 
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Дон" и „Су СтрДов" 
Уписник за претставки и 
предлози „Упп" 

образец бр. 67 

образец бр. 68 

Член 229 
Врховниот суд на Македонија ги води (следните 

уписници. 

Уписник за барање заштита 
на законитоста по кривични 
предмети „Кзз" 
Уписник за барање вонредно 
ублажување на казната „Вук" 

' Уписник за разни кривични 
работи ,„Кр" 
Уписник за 'барање заштита 
на законитост да 'граѓански 
предмети „Гзз" 
Уписник за граѓански пред-
мети по ревизија „Рев" 
Уписник за граѓански пред-
мети по ревизија против од-
лука на совет на Врховниот 
суд на Македонија „Рев-П" 
Уписник за разни граѓански 
предмети „Р" 
Уписник за управни спорови 
„У" 
Уписник за разни управни 
предмети „Урп" 

' Уписник за вонредно преис-
питување во прекршочната 
постапка „Увп" 
Уписник за барање за извр-
шување на пресуда на Врхов-
ниот суд на Македонија „Уи" 
Уписник за заштита поради 
незаконита дејствија „Зид" 
Уписник за барање заштита 
на ошовните права и слобо-
ди „Ур" 
Уписник за управни шорови 
за воените инвалиди по жал-
ба против одлука на совет на 
Врховниот суд на Македони-
ја „Уж" 
Уписник за судска управа 
„Су" 
Доверлив и (строго доверлив 
уписник за судска управа „Оу 
Дов" и „Су Стр-Дов" 
Уписник за претставки и 
предлози „Упп" 
Уписник за вонредно преис-
питување на правосилна пре-
суда „Квп" 

образец бр. 70 

образец бр. 71 

образец бр. 44 

образец бр. 72 

образец бр. 73 

образец бр. 74 

образец бр. 59 

образец бр. 75 

образец бр. 76 

образец (бр. 77 

образец бр. 78 

образец бр. 79 

образец бр. 69 

образец бр. 80 

образец бр. 67 

образец бр. 67 

образец бр. 68 

образец бр. 81 

Член 230 
Окружните -судови и Врховниот суд на Македо-

нија како второстепени судови ни водат (следните 
уписници 

— Уписник за второстепени кри-
вични прздмети „Кж" 

— Уписник за второстепени кри-
вични предмети во постапка 
спрема малолетници „Кжм" 

— Уписник за второстепени гра-
ѓански предмети „Гж" 

образец бр. 82 

образец бр. 83 

образец бр. 84 

Член 231 
Окружните стопански судови ги водат (следните 

уписници. 

— Уписник за претходна постап-
ка по стопански престапи 
„Опи" 

— Уписник за стопански преста-
пи „Оп" 

— Уписник за процесни предме-
ти „П" 

85 образец бр 

образец бр 

образец бр. 56 

— Уписник за платни налози 
„Пл" 

— Уписни к за казнети правни и 
одговорни лица „Кз-Е" 

— Картон за евиденција на каз-
нети правни лица (сина боја) 

— Картон за евиденција на каз-
нети одговорни лица (зелена 
бија) 

— Уписник за извршување „И" 
— Уписник за стечаи „Ст" 
— Уписник за отворање постап-

ка за редовна ликвидација 
„Рл" 

— Уписник за запишување на 
организациите на здружениот 
труд и други субјекти на 
уписот „Срег" 

— Уписник за управно-сметког 
водни спорови „Усс" 

— Уписник за разни граѓански 
предмети „Р" 

— Уписник за судската управа 
„Су" 

— Доверлив и строго доверлив 
уписник за судска управа „Су 
Дов" и „Су Стр-Дов" 

— Уписник за претставки и 
предлози „Упп" 

образец бр. 58 

образец бр. 87 

образец бр. 88 

образец бр. 89 
образец бр. 60 
образец бр. 90 

образец бр. 91 

образец бр. 92 

образец бр. 93 

образец бр. 59 

образец бр. 67 

образец бр. 67 

образец бр. 68 

Член 232 
Стопанскиот суд на Македонија 
а) како првостепен, за (Судска управа ги води 

уписниците -

— Уписник за судска управа 
„Су", ,,Су Дов" и „Су Стр-
Дов" 

—̂  Уписник за претставки и 
предлози „Упп" 

образец бр. 67 

образец бр. 68 

б) како второстепен ги води уписниците: 

— Уписник за второстепени 
предмети по (стопански пре-
стапи „Спж" образец бр. 

— Уписник за (второстепени 
предмети по (стопанските (Спо-
рови „Сеж" образец бр. 

9. Именици и други помошни книги 

Член 233 
Општинските и окружните (судови ли водат (след-

ните именици и помошни К Н И Г И : 

86 

Евиденција — календар за 
повикување на 'судиите-порот-
ници 
Книга со список за доставени 
предмети кои треба да се вра-
тат 
Дневник за службени излегу-
вања 
Интерна доставна книга за 
движењето на предметите во 
судот 
Работен дневник на судиите 
Доставна книга за пошта 
Доставна книга за -место 
Евиденција за задолжување 
на судиите и претседателите 
на советите 
Книга за задолжување на ра-
ботниците на (судот за приме-
ните пратки — писмена за 
доставување 
Контролник за поштарина 
Список за 'издадени предмети 
од архива 

образец бр 5 

образец бр. 10 

образец бр. 11 

образец бр. 28 
образец бр. 29 
образец бр. 32 
образец бр. 33 

образец бр. 27 

образец бр. 34 
образец бр. 35 

образец бр 40 
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— Именик за уписниците „К", 
„Км", „Км", „Кж", „Кжм" 

— Именик за уписниците „П", 
„Пл" и „Гж'; 

— Именик за уписникот „И" 
— Именик за уписниците „Р", 

„Зам" и „Одс" 
— Именик за уписникот „О" 
— Именик за уписникот „Оу" 
— Книга за условни осуди 
— Дневник за наплатени парич-

ни казни, за трошоци на кри-
вичната постапка и одземање 
на имотна корист 

— Контроливе за трошоци на 
постапката во К(ОЈ а странката 
била ослободена од обвине-
ние 

— Описок за издадени потврди 
за кредитиран превоз 

— Дневник на истражниот суди-
ја и судијата'за малолетници 
(ДИС) 

— Список за извршувањата до-
верени на извршниот орган 

— Список на пописот (картон) 
— Попис на исправи „Пи" 
— Именик за попис на исправи 

„,Ипи" 
— Контрол!ник за притворени 

гаица во претходна постапка 
— Контролни^ за лица приведе-

ни кај истражниот судија 
— Контролник за - притворени 

лица по подигнато обвинение 
— Евиденција "на издадени пот-

врди на работници кои отсу-
ствувале од работа по 'покана 
на судот 

— Книга за вршење на надзор 
во општинските затвори и 
надзор на извршување на 
мерката притвор 

— Книга за повикани лица за 
,издржување на казната зат-
вор 

— Именик за повикани лица за 
издржување на казната зат-
вор 

— Евиденција за вршење над-
зор за извршување на казна-
та затвор 

— Контролнмк за извршување 
на ^опитни мерки 

образец бр 96 

образец бр 97 
образец бр 98 

образец бр 99 
образец бр. 100 
образец бр. 101 
образец бр 102 

образец бр. 103 — 

образец бр. 104 

образец бр. 105 — 

образец бр 106 — 

образец бр 107 
образец бр. 108 
образец бр 109 

образец бр н о 

образец бр 111 

образец бр 112 

образец бр 113 

Евиденција за повикани су-
дии-поротници 
Книга на доставени предмети 
кои треба да се вратат 
Дневник на службени излегу-
вања 
Интерна доставна книга за 
движење на предметите во 
судот 
Работен дневник на судиите 
Доставна книга за пошта 
Доставна книга за место 

Евиденција за задолжување 
на судиите и претседателите 
на советите 
Книга за задолжувањата на 
работниците на судот по од-
нос на примените писмена за 
доставување 
Контролник за поштарина 
Список на издадени предмети 
од архивата 
Именик за уписникот „И" 
Именик за уписникот „Р", 

„ЗАМ" и „ОВС" 
Именик за уписникот „Су" 
Книга за условни осуди 

- Контролниве за наплата на па-
рични казни, трошоци на по-
стапки и одземена имотна ко-
рист 

- Список на извршувањата до-
верени на извршниот орган 

- Список на пописот '(картон) 
- Евиденција за издадени пот-

врди на работници кои отсу-
ствувал е од работа по покана 
на судот 
- Именик за уписникот за уп-

р авио -сметко водни спорови 
„Усс" 

- Картон за упионикот .,Сп-1" 
за праши лица 

- Картон за уписникот „Оп-2" 
за одговорни ница 

- Картон за уписниците „П" и 
„Пот" 

образец бр 27 

образец бр. 34 
образец бр. 35 

образец бр. 40 
образец бр. 98 

(Образец бр. ч 99 
образец бр 101 
образец бр 102 

образец бр. 103 

образец бр. 107 
образец бр. 108 

образец бр. 20 

образец бр. 120 

образец бр 121 
(зелена) 

образец бр. 122 
(жолта) 

образец бр. 123 

образец бр. 20 

образец бр 114 

образец бр 115 

образец бр 116 

образец бр. 117 

образец бр 118 

Врховниот суд на Македонија води именици и 
други помошни книги што ти водат окружните су-
дови, освен оние кои се однесуваат за работи ккж 
не спаѓаат во надлежност на Врховниот суд на Ма-
кедонија, а покрај нив и следните 

образец бр 119 

— Именик за уписниците по уп-
равните предмети „У", „Ум", 
„Ул", „Уж", „Ур" 

Член 234 
Окружните 'Стопански судови ги водат следните 

именици и други помошни книги -

образец бр 5 

образец 'бр 10 

образец бр 11 

образец бр 28 
образец бр 29 
образец бр, 32 
образец бр. зз 

Општинските судови водат и книга за тапии (об-
разец бр. 124), интабулациона книга (образец бр. 
1(25) и протестни регистри I, И и III (образец бр 
126) 

'Стопанскиот суд на Македонија вади (именици и 
помошни книги што ти водат окружните стопански 
судови, освен оние кои се однесуваат на работата 
која не испаѓа во нивна надлежност. 

Член 235 
За пополнување на рубриките во уписниците, 

имениците и другите (помошни книги, се издава ин-
терно упатство'. 

Со интерното упатство се определува и распо-
редувањето на (списите од работењето на судската 
управа на групи и подгрупи. 

ДЕЛ ЧЕТВРТИ 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 
НА ПОСТАПУВАЊА 

Глава петнаесетта 

ПОСТАПУВАЊЕ ПО КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Итност во постапувањето 

Член 236 
Во кривични предмети по кои се води постапка 

за кривично дело кое се гони по службена долж-
ност, а за кое ошпте1ствениот интерес налага итно 
завршување, судовите постапуваат без одлагање. 

Дејствијата кои не трпат одлагање се преземаат 
и по завршување на работното време и во деновите 
кога судовите не работат, неделите и државните 
празници, а ако се започнати во текот на денот про-
/ролжуваат и ноќе. 

Итноста особено се 'спазува по предмети 'по кои 
е определен притвор, но малолетниците предмети и 
за придржување кон роковите за времетраењето, про-
должувањето и укинувањето на притворот, (сослушу-
вањето на притворени или затворени лица, по пред-
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метите но кои е поднесена (молба за помилување или 
барање за вонредно ублажување на казна, и но дру-
ги предмети кои според својата природа се сметаат 
за итни или за кои претседателот на 'судот од оп-
равдани причини ќе определи да се земат веднаш 
ово работа 

2. Помош на истражните судии и увид врз работата 
во претходната постапка 

Член 237 
Во судот се обезбедуваат потребните услови за 

непречено работење на истражната служба и за це-
лосно усогласување на работата и соработка со 
органите кои учествуваат во претходната постапка. 

Член 238 
Претседателот на судот ја следи работата на 

истражните судии со повремен увид во предметите. 
На секои три месеци, а по 'потреба и почесто, 

се остварува целосен увид во истражното одделение, 
особено по прашањата на спазување на роковите, 
како и брзината и итноста во постапувањето по пред-
метите 

Член 239 
Кога поради бројот на обвинетите или притво-

рените лица, обемноста и сложеноста на -предметот и 
бројноста односно итноста на дејствијата што треба 
да се извршат или поради зафатеност во некој друг 
предмет истражниот судија не е во 'состојба навре-
мено да ги1 спроведе сите (потребни дејствија, за тоа 
ќе го извести претседателот на судот кој ќе опреде-
ли еден или повеќе судии да ги преземат одделните 
истражни дејствија. 

3. Известување за постапка и донесени одлуки 

Член 240 
За притворањето, како и за секоја правосилна 

пресуда со која е осудено лице кое се наоѓа во 
работен однос, судот во определениот рок ќе го 
извести органот, самоуправната организација и заед-
ница во која лицето е вработено, а во однос на ре-
зервен офицер 'или друго лице од резервниот 'состав, 
надлежната воена команда и надлежниот општински 
орган за народна одбрана 

На начин определен во претходниот став, судот 
постапува и кога ЈСО правосилна одлука е запрена 
кривичната постапка, или лицето е ослободено од 
обвинение или обвинението е одбиено, освен поради 
ненадлежност на судот 

За поведување, запирање или прекинување на 
кривичната постапка за кривично дело кое се гони 
по службена должност, за правосилна осуда за кри-
вично дело на безусловна казна затвор, за упатува-
ње на издржување казна затвор, малолетнички зат-
вор или воспитна мерка од заводски вид, ако овие 
лица наполниле 17 години возраст, 'судот во рок од 
15 'дена од денот на настапувањето на некои од овие 
дејствија ќе го извести општинскиот орган на упра-
вата што 'ја води воената евиденција 

Ако е во прашање адвокат или адвокатски при-
правник, СУДОТ ќе ја извести надлежната адвокатска 
комора и Секретаријатот 

Член 241 
При поведување на кривична (постапка против 

лица на служба во странски мисии или дојдени од 
странство како 'странски државјани, судот ќе го из-
вести Сојузниот 'секретаријат за надворешни работи 
преку Секретаријатот и соодветниот републички ор-
ган за 'меѓународни односи. 

Судот ќе постапи како во претходниот став, ако 
дотогаш постапката ја спроведувал друг овластен ор-
ган, кој не ги известил определените органи 

Член 242 
Судот го известува надлежниот орган за соци-

јално осигурување за секоја 'правосилна пресуда со ко-
ја според прописите за социјално осигурување на се-

мејството на осудениот осигуреник му се остава 
делумно или целошо 'користење на правата по основ 
на социјалното осигурување. 

На ист начин судот го известува надлежниот 
исплатен орган, кога 'согласно прописите за воените 
инвалиди, на /семејството на осудениот воен инвалид 
или мирнодопски воен инвалид му се остава делумно 
или целосно користење на инвалидските права. 

Член 243 
За 'секое правосилно одземено почесно звање или 

одликување, судот ќе ја извести Канцеларијата за 
ордени на Кабинетот на Претседателот на Репуб-
ликата 

За (секоја правосилно изречена мерка за забра-
на на вршење на определена професија, определена 
самостојна дејност, на сите или на некои должности, 
судот ќе ги извести органот, самоуправната органи-
зација и заедница за одлуката од значење во однос 
на одобрението за вршење на определена професија 
и самостојна дејност. 

За поведување кривична постапка и за секоја 
осудителна пресуда против судија — поротник," су-
дот ќе го извести надлежниот претседател на суд, 
а овој надлежното собрание на општествено-политич-
ката заедница. 

Судовите редовно доставуваат решенија за реха-
билитација како и решенија со кои се брише услов-
ната осуда до надлежниот орган за внатрешни ра-
ботрг што ја води казнената евиденција. 

Член 244 
Судовите ги известуваат и другите органи, само-

управните организации и заедници надлежни за 
извршување на правосилна пресуда. 

4. П р и т в о р 

Член 245 
Во уписникот во кој е заведен предметот по кој 

против некое лице е определен притвор, под името 
и презимето на лицето се става 'со црвен молив за-
белешка притвор", која се прецртува кога тоа лице 
ќе биде пуштено на слобода 

Член 246 
Лицето против кое е определен притвор се заве-

дува во контролникот на лица притворени во прет-
ходната постапка (образец бр 111) односно во кон-
тролникот за лица ставени ве притвор по обвинува-
њето (образец бр 113) 

Член 247 
Во општинските и окружните судови се води 

книга за обиколка на'затворите во која претседате-
лот на (судот или судијата што тој ќе го определи, 
ги забележува своите согледувања. 

Со податоците внесени во книгата ќе се запознае 
истражниот судија, управителот на затворот и Се-
кретаријатот, ако се утврдени недостатоци или про-
пусти за чие отстранување претседателот презема 
соодветни (Мерки 

Член 248 
Во случај на неоправдано задржување во прит-

вор и пречекорување на законските рокови во однос 
на продолжување на притворот, судијата веднаш пис-
мено ќе го извести претседателот на судот за при-
чините за неоправданото задржување односно прече-
корување. 

Член 249 
Ако е очигледно дека донесеното решение за 

продолжување на притворот не може да 'стигне до 
затворот пред истекот на определениот рок, за про-
должувањето на притворот на соодветен начин ќе 
се извести овластеното лице на затворот со истовре-
мено доставување на решение и налог за задржува-
ње на обвинетиот во притвор 
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Член: 250 
Кога советот вон главен претрес или второсте-

пениот кривичен совет одлучува, првенствено ќе од-
лучи за притворот и презема соодветни мерки одлу-
ката веднаш да се изврши 

Член 251 
Второстепените 'судови водат евиденција за вто-

ростепените предмети по кои некое лице се наога во 
притвор. Претседателот на советот односно одговор 
ниот работник ќе преземе мерки во најсложените 
предмети пред истекот на рокот од три месеци од 
денот на примањето на предметот, второстепен ата 
одлука да му се достави на првостепениот суд. 

5. Евиденција и наплатување на парични казни, 
трошоци на кривичната постапка и одземање 

на имотна корист 

Член 252 
За извршување на судската одлука во однос на 

наплатата на парична казна, трошоци на кривичната 
постапка и одземање на имотна корист, се грижи 
судската писарница. 

Правосилните пресуди за изречените парични 
казни и трошоци на кривичната постапка се заве-
дуваат во контролникот за парични казни, паушал и 
трошоци на кривична постапка (образец бр. 103). 

Едновремено со внесување на податоците во кон-
тролникот, се испраќа и покана на осуденото лице 
во рокот определен во одлуката да ја плати парич-
ната казна и трошоците на кривичната постапка 

Со поканата за плаќање ќе се достави и попол-
нета чековна уплатница на соодветниот износ, до 
колку судот располага со збирна сметка на приходи-
те, или лицето (ќе се покани да го уплати лично или 
преку пошта на адресата на судот со назначување 
на ознаката (број на описот). 

На грбот на чековната уплатница на делот каде 
што се внесува соопштување за (сопственикот на смет-
ката во врска со уплатата („извештај") судот ото запи-
шува износот, бројот на предметот и основот на 
должниот износ 

Ако уплатувањето не се изврши во определениот 
рок, водителот на контролникот составува предлог 
за присилно наплатување, врз која основа се обра-
зува извршен предмет со внесување на бројот и да-
тумот на предметот во рубриката за забелешки во 
контролникот 

Ако е во прашање наплатување на парична каз-
на и трошоци на кривичната постапка за сметка на 
друг суд, замолениот суд ќе го извести судот што ја 
барал наплатата за поведување на извршна постапка 
со означување на бројот на извршниот предмет 

По извршената наплата, ознаката „И" од описот 
во рубриката за забелешки од контролникот ќе се 
ознаки оо знакот за решен предмет. 

Претседателот на судот секој месец врши контро-
ла на книгите за наплатените парични казни, трошо-
ци на постапката и одземање на имотна корист. 

Во посебна рубрика на контролникот се внесу-
ваат паричните казни изречени за нарушување на 
редот, не јавување на сведоци и вештаци, одбивање 
да се сведочи или вештачи, како и за трошоците на 
постапката сторени поради нивно неоправдано изос-
танување и одлагање на главниот претрес или рас-
права, чие плаќање судот го наложил на лицето ипо 
ги предизвикало 

6. Одземање и чување на предмети 

Член 253 
Предмети употребени или наменети за извршу-

вање на кривично дело, или што настанале со извр-
шување на кривично дело или се добиени како на-
града за кривичното дело, кои ќе послужат како до-
каз во кривичната (постапка, или се пронајдени кај 
обвѕинетиот и не се знае на кого припаѓаат (сомни-
телни предмет), како и гаранциите, се заведуваат 
во книгата за одземени предмети (Кпд" - образец 
бр 50). 

Пари, хартии од вредност и драгоцености, како 
и гаранции од тие видови на вредности, се евиденти-
раат во книгите за одземени предмети и се чуваат 
во каса, ако треба да послужат на претресот како 
доказ. Во спротивно се доставуваат на чување кај 
надлежната банка што врши депозит за судот. 

Другите предмети се евидентираат во книгата 
на одземени предмети и се предаваат на чување на 
овластениот работник на судската писарница. 

Примањето, чувањето, ракувањето и поништува-
њето (ликвидирање) на предметите заведени во кни-
гите на одземени предмети се врши 'според одред-
бите во дел петти од Судскиот деловник. 

Паричните книги и другите исправи кои ќе по-
служат како доказ, се средуваат по страници односно 
редни броеви, се ставаат во обвивки и се чуваат на 
начинот предвиден во претходниот став. 

Глава осумнаесетта 

ПОСТАПУВАЊЕ ПО МОЛБИ ЗА ПОМИЛУВАЊЕ 

Член 254 
Постапувањето по молби за помилување е од 

итна природа. 
Молбите за помилување се заведуваат во упис-

никот „Кп". 
Ако молбата за помилување е поднесена пред 

почнувањето на издржување на казната затвор, по-
датоци за имотната состојба и однесувањето на с а -
деното лице судот ќе побара од органот на општи-
ната надлежен за социјални работи според живеалиш-
тето односно престојувалиштето на осудениот. 

АКО осудениот се наоѓа на издржување на казна, 
податоците за однесувањето за време на издржува-
њето на казната и за неговата здравствена состојба 
се бараат од казнено-поправната установа во која ја 
издржува казната, кога тие податоци не се потврдени 
со карактеристика и други докази на тие установи 
приложени кон молбата за помилување. 

Кога молбата за помилување е уважена, извор-
никот од одлуката се приклучува во предметот „К", 
заверен препис од одлуката се задржува во предме-
тот „Кп", а со другиот примерок на заверениот пре-
пис се известува лицето што не почнало со издржу-
вање на казната 

Ако молбата за помилување е одбиена, тој факт 
се запишува во предметот „К" во предметот „Ки" 
останува изворникот на одлуката, а со другиот при-
мерок се известува молитетот. 

Член 255 
Ако молбата за помилување е поднесена од ов-

ластено лице и во определен рок, судот ќе ги при-
бави потребните податоци, ќе состави реферат со 
соодветно образложено мислење и молбата заедно 
со сите списи и со мислењето на јавниот обвинител, 
ќе ја достави до надлежниот секретаријат. 

Вториот примерок од мислењето судот го чува 
во обвивка во предметот „Кп". 

Ако кон молбата за помилување не е приложен 
препис на судските одлуки, судот по службена долж-
ност нив ќе ги прибави, а од странката нема да 
бара препис на одлуките, ниту такса за преписот. 

Глава деветнаесетта 

ПОСТАПУВАЊЕ ПО БАРАЊЕ ЗА ВОНРЕДНО 
УБЛАЖУВАЊЕ НА КАЗНА 

Член 256 
Барањето и одлуките во постапката за вонредно 

ублажување на казната кај првостепените судови се 
заведуваат во уписникот „Кук", а во Врховниот суд 
на Македонија во уписникот „Вук". 
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Плава дваесетта 

РАБОТА ПО ИЗВРШНИТЕ ПРЕДМЕТИ 

Член 257 
Извршните дејствија ги спроведуваат извршните 

судови преку овластените работници за извршување 
на тие работи и задачи. 

На службената легитимација што му се издава 
на овластениот работник се става фотографија и се 
внесуваат податоци од личната карта. 

Овластениот работник е должен пред почетокот 
на извршувањето да го потврди службеното својство 
пред должникот со покажување на службената леги-
тимација 

Службената легитимација од претходниот став ја 
издава претседателот на судот 

Член 258 
Овластениот работник ги спроведува без одлага-

ње сите извршувања по редот по кој предметите за 
извршување му се дадени во работа Доделувањето 
на предмети по кои се спроведува извршување се 
врши така што службеното лице со едно излегување 
да заврши повеќе извршни дејствија во по еден или 
повеќе извршни предмети во исто' или во поведе 
поблиски места 

Водителот на уписникот „И" ги запишува сите 
предмети по кои се спроведува извршувањето во 
„Списокот за извршување доверени на извршниот 
орган" (образец бр 107) 

Член 259 
За наплатените пари службеното лице издава 

признаница од определениот блок-признаница (обра-
зец бр. 127). 

Признаницата се составува во три примероци со 
внесување на наплатениот износ по извршниот пред-
лог и се става датум и потпис. 

Првиот примерок на признаницата му се дава 
на лицето од кого е извршена наплатата, вториот 
му се предава на овластениот работник за финансис-
ко работење а третиот останува на блокот. 

Ако овластениот работник готовите пари или од-
земените предмети ги предаде непосредно на дове-
рителот на извршувањето, приемот се потврдува во 
записник кого го потпишува и доверителот на извр-
шувањето 

Член 260 
Овластениот работник без одлагање ќе ли пре-

даде во шетководство готовите пари, хартиите од 
вредност и скапоценостите што му ли предал долж-
никот или што сам ги одзел, до колку не ли предал 
непосредно на доверителот на извршувањето 

Овластениот работник од сметководство го пот-
врдува приемот на готовите пари, хартиите од вред-
ност и скапоценостите на копието од признаницата, 
односно на извештајот на извршните служби. 

Копието од признаницата со која се потврдува 
дека парите се вложени во благајната на судот, ов-
ластениот работник го предава на извршниот судија 
заедно со извештајот и записникот за преземеното 
извршно дејствие 

Ако овластениот работник готовите пари ли ис-
прати по пошта на збирната сметка на судот, кон 
извештајот ќе се приложи и потврдата од поштен-
ската или чековната испратница 

Член 261 
Овластениот работник му поднесува на извршниот 

судија посебен извештај за секое извршно дејствие, 
кон што се прилага и записник и признаница за на-
платените износи. Во извештајот се наведува време-
траењето на извршното дејствие, времето поминато 
на пат и други податоци битни за одлучување за 
трошоците. 

Ако овластениот работник со едно излегување 
спроведе извршни дејствија по повеќе предмети на 
КОИ треба да се поделат трошоците, пресметката за 
трошоците се прилага само кон еден предмет, а во 
извештајот се посочуваат и другите предмети по кои 
се распоредени трошоците Во извештајот за спро-

ведените извршни дејствија во другите предмети на 
видно место ќе се забележи во кој предмет се наоѓа 
признаницата за трошоците. 

Претседателот на судот еднаш месечно врши увид 
врз законитото работење во врска со наплатените 
износи. 

Член 262 
Извршниот судија ги определува, утврдува и 

одобрува трошоците, споредувајќи ги податоците во 
приложената признаница со тие од записникот и во 
извештајот за спроведеното извршно дејствие и на 
блок-признаниците го става својот потпис. 

Ако авансот за извршното дејствие е недоволен 
ќе се повика странката да ја уплати разликата и ќе 
се предупреди, ако не уплати доволен износ, дека 
нема да се пристапи кон извршување на побарување-
то или дека ќе се запре извршувањето. Ако авансот 
го надминува потребниот износ на трошоци, ќе се 
издаде наредба за враќање на разликата и за тоа 
ќе се извести (странката 

Ако од записникот за попис и процена се утвр-
ди дека на одделни движни предмети на должникот 
веќе се основани заложни права во корист на одде-
лен доверител, подоцнежната пленидба во корист 
на некој друг доверител врз ве!ќе запленетата движ-
даст во записникот за попис и процена тоа ќе се 
означи со ставање забелешка со црвен молив (на 
пример, попишано во полза на ВД). 

Пописот на движните предмети 'кои не биле оп-
фатени со првиот попис, се внесува во продолже-
нието на записникот за попис и процена, кој се сос-
тавува по повод спроведувањето на новото извршува-
ње против истиот должник. 

Записникот за дополнителниот попис и процена 
се чува во предметот по кој е извршен првиот по-
пис, а во извршниот предмет по кој е извршен до-
полнителен попис и процена се става забелешка од 
овластен работник за дополнителниот попис и про-
цена на местото каде што требало да дојде запис-
никот 

Член 263 
Пред спроведување на наддавањето (лицитаци-

јата), окружниот стопански суд кој го спровел по-
писот го известува 'надлежниот општински суд со 
доставување препис од записникот за попис и про-
цена, за заложните права основани врз предметите 
на должникот, а врз основа на спроведениот попис 
и процена ќе побара известување даган против исти-
от должник е во тек извршна постапка кај тој суд. 

Општинскиот суд по примањето на известува-
њето од окружниот стопански суд го внесува датумот 
на извршениот попис и процена и височината на по-
барувањето во списокот на пописот (на пример' Ок-
ружен стопански суд во Штип И. бр. 16/84 од 9 VII 
1984 година, 100 ООО динари) (образец бр 108). 

Ако општинскиот суд го извршил пописот про-
тив истиот должник, препис од записникот за попис 
и процена за предметот што е во тек ќе му дос-
тави на окружниот стопански суд 

Овој суд ни внесува пописот и процената за која 
го известил општинскиот суд во својот попис и про-
цена 

Глава дваесет и прва 

ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ 

Член 264 
Работите на извршувањето на кривичните санк-

ции ли врши овластен работник за извршување на 
кривичните санкции под непосреден надзор на прет-
седателот на судот. 

Член 265 
По приемот на одлуката за извршување, писме-

но се потврдува приемот и предметот се запишува 
во соодветна евиденција '(образец бр. 128 и 129). 

Со запишувањето во уписникот, се оформува по-
себен предмет со соодветна обвивка (образец бр. 130) 

Сите наредни списи кои се однесуваат на тој 
предмет се ставаат во оформениот предмет по хро-
нолошки ред на пристигнувањето во судот. 
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Член 266 
Постапувањето во работите на извршувањето е 

итно. 
Член 267 

Кога осудениот има право на бесплатен превоз 
до казнено-поправна установа а треба да користи 
меѓуградски превозни средства, врз основа соодвет-
на потврда му се исплатува во готово износ во ви-
сочина на вредноста на картата на превозното сред-
ство (воз, автобус) или ќе му се даде карта. Изно-
сите на исплатените средства се евидентираат во по-
себна книга на исплатени превозни трошоци. 

Член 268 
На осудениот при упатување на издржување на 

казна ое издава упатен акт за утврдување на иден-
титетот во кој ќе се поучи за последиците од нена-
временото јавување во казнено-поправната установа 
(образец бр. 131). 

Член 269 
Ако осудениот не поднел молба за одлагање на 

извршувањето на казната, пресудата со другите по-
датоци за личноста на садениот се доставува до 
казнено-поправната установа со известување за денот 
кога осуденото лице е упатено да се јави во уста-
новата. По. известувањето на установата, податокот 
дали осудениот се јавил на определениот ден на 
издржување на казната затвор ќе се 'внесе во упис-
никот за извршување. 

Член 270 
Ако осуденото лице поднесе молба за одлагање 

на почетокот на извршувањето на казната, овој по-
даток ќе се внесе во соодветниот уписник. Исто та-
ка ќе се евидентира и одлуката по молбата за одла-
гање на почетокот на извршувањето на казната за-
твор. 

Ако на осудениот му е одбиена жалбата против 
првостепеното решение, заедно со второстепеното 
решение ќе му се соопшти и денот кога треба да 
се јави во казнено-поправната установа за издржува-
ње на казната. 

Член 271 
Кога претседателот на окружниот суд, по повод 

жалбата против решението со кое се одбива молбата 
за одлагање на почетокот на извршувањето на каз-
ната донесе позитивно решение, за тоа ќе се извес-
ти казнено-поправната установа и ќе и достави при-
мерок од решението. 

Во уписникот за извршување се внесува бројот 
и датумот на решението на претседателот на окруж-
ниот суд и денот до кога е одложено извршувањето 
на казната. 

Член 272 
Ако уредно повиканото осудено лице не се јави 

на определениот ден во казнено-поправната установа, 
ниту на службата за извршување, судот ќе нареди 
присилно спроведување. 

Во случајот од претходниот став судот донесува 
посебно решение со кое ги утврдува трошоците за 
присилното приведување, определувајќи го и начи-
нот на наплатување на тие трошоци од осудениот. 
Во овие трошоци влегуваат и трошоците на органот 
за внатрешни работи направени за приведување на 
осудениот. 

Член 273 
Решението од член 272 став 2 на Судскиот де-

ловник се заведува во Контролникот за парични каз-
ни и трошоци на кривичната постапка (Ктр I). 

На ист начин се постапува и кога е издадена 
наредба за потерница ако за пронаоѓање и приведу-
вање на осудениот се сторени посебни трошоци. 

Одредбата на член 272 на Судскиот деловник се 
применува и кога се сторени посебни трошоци за 
пронаоѓање и приведување на лице осудено на каз-
на затвор во прекршочна постапка. 

Член 274 
Овластениот работник најмалку еднаш месечно 

го известува претседателот на судот за проблемите 
од извршувањето на кривичните санкции. 

Претседателот на судот еднаш месечно остварува 
увид во работите на извршувањето со посебно вни-
мание на предметите за кои постои можност од зас-
тарување на извршувањето и презема мериш за от-
странување на пречките за извршување. Утврдената 
состојба ја евидентира во описите и за тоа писмено 
го известува Секретаријатот. 

Член 275 
Одредбите од оваа глава ќе се применуваат и за 

извршување на другите санкции и воспитно-поправ -
ните мерки за чие извршување е надлежен судот. 

Глава дваесет и втора 

ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ВО 
СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 

1. Стопански престапи 

Член 276 
Кон уписникот „Сл" се води именик одделно за 

правни и физички лица. 
При заведувањето на предметите во уписникот 

претходно се проверува дали против тоа правно од-
носно физичко лице се водело или е во тек постапка 
за стопански престапи и тоа се потврдува на обвив-
ката на списите со ставање на соодветен штембил 
„Прегледан" 

Ако се утврди дека против некои од овие лица 
е водена постапка или дека таа е во тек, на списот 
ќе се стави забелешка потврдена од работникот кој 
ја извршил проверката. 

Член 277 
Ако во определениот рок осуденото правно или 

физичко лице не достави до судот доказ за изврше-
на уплата, судската писарница ќе го извести изврш-
ното одделение на судот за присилно наплатување. 
Ваквиот предлог се заведува во уписникот „И". 

2. Стечајна постапка 

Член 278 
По приемот на предлогот за поведување на сте-

чајна постапка водителот на уписникот утврдува да-
ли за истиот должник се водела или е во тек сте-
чајна постапка и тој факт го потврдува на предло-
гот со ставање забелешка „именикот е прегледан". 

Дополнителните поднесоци кои се однесуваат на 
предметот што е во тек, водителот на уписникот 
ги доставува до стечајниот судија а овој, по потреба, 
го доставува целиот предмет до претседателот на 
стечајниот совет. 

Член 279 
Претседателот на стечајниот совет, може да на-

реди освен пописот на списите да се 'води и посебен 
попис на доверители и посебен попис на дејствија 
кои често се повторуваат, како и писмената на соод-
ветен начин да се залепат и во обвивката да се др-
жат одделно. 

Пописот на доверители ги содржи следните по-
датоци - реден број. датум, име на доверителот, при-
јавеното побарување и основаноста на побарувањето. 

Ако претседателот на стечајниот совет одлучи де-
ка некои други писмена треба посебно да се испи-
шат, едновремено ќе определи и што ќе се внесе 
в о т о ј СПИСОК. 

Основниот број на уписникот „Ст" останува не-
изменет до завршувањето на постапката без оглед 
на нејзиното времетраење 

Член 280 
Примерок од одлуките донесени на рочиште за 

испитување на побарувањата, 'се доставува само на 
доверител кој не присуствувал на рочиштето и на 
оној чие побарување е оспорено. 
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3. Регистрација на организации на здружениот труд 
и други субјекти на уписот 

Член 281 
Поднесоците кои се однесуваат на регистрација 

на организации на здружениот труд и други субјек-
ти на уписот до запишувањето во судскиот регистар 
го носат истиот реден број од уписникот „Срег" а 
поднесоците што ќе стигнат подоцна добиваат под-
број. 

Член 282 
Поднесоците кои се однесуваат на веќе запиша-

ните организации на здружениот труд и други суб-
јекти на уписот, се заведуваат во уписникот „Срег" 
и секој поднесок добива нов број. Ваквите поднесо-
ци по нивното решавање на секој одделен број, се 
приклучуваат кон основниот предмет. 

Член 283 
Решенијата по предметите „Срег" кои се одне-

суваат на запишување, промени, бришење и друго, 
не ое даваат на препис пред одлуката да биде запи-
шана во регистарот. 

Преписот се извршува ако на оригиналот е пот-
врдено дека е спроведено запишувањето. 

Член 284 
По секој извршен упис во регистарот се повле-

кува водорамна линија преку целиот лист. Кога лис-
тот до крајот ќе се исполни, називот на организа-
цијата се пренесува на нов регистарски лист на кој 
се врши натамошно запишување. 

Посебното запишување на крајот на листот во 
целост се завршува на тој лист. 

Секој упис во регистарот мора да е потпишан 
од овластениот работник. 

Член 285 
По предметите за регистрација се води роков-

ник во КОЈ се запишуваат роковите во кои основ-
ните организации на здружениот труд и другите 
субјекти на уписот мораат претходно да се консти-
туираат. 

Роковникот ли има следните рубрики: називот 
— името на (субјектот, регистарскиот број, датум до 
кога конституирањето ќе се изврши и датум на за-
пишувањето. 

Член 286 
Покрај уписниците и регистрите се води именик 

(посебна картотека на запишани субјекти). 
Во именикот се запишуваат по азбучен ред ре-

гистрираните субјекти на уписот со назначување на 
бројот на регистарскиот лист во кој тие се запишани. 

Во случај на бришење на организација на здру-
жениот труд или друг субјект на уписот од регис-
тарот, картотечниот лист се издвојува. 

Кога се менува називот или името на фирмата, 
се образува нов картон а на стариот се става забе-
лешка за новиот назив односно името на фирмата. 

Стариот картотечен лист, (снабден со ливче од 
друга боја или друга ознака, која означува дека ор-
ганизацијата на здружениот труд или другиот суб-
јект и натаму постои, се издвојува. 

Член 287 
На ќар поточните листови фирмата се запишува 

со почетната буква, а ако таа содржи посебно име, 
тогаш со почетната буква од тоа име по редоследот 
како е запишана во фирмата '(на пример: „Христи-
јан Тодоровски Карпош" под буквата „X" а не под 
„К") 

Кога е во прашање фирма како на пр. . „општа 
земјоделска задруга" тогаш листовите се редат во 
картотека според почетните букви од местото во кое 
се наоѓа седиштето на задругата. 

Член 288 
За организациите на здружениот труд и други 

субјекти на уписот регистрирани и за надворешно-
трговкжо работење окружните стопански судови мо-
жат да водат и посебен регистар „Регнт" и посебен 
именик во кој запишувањата се водат 'согласно од-
редбите од Судскиот деловник. 

ДЕЛ ПЕТТИ 

Глаева дваесет и трета 

МАТ ЕРИ ЈА Ј1Н О-Ф И Н АНС ИСКО РАБОТЕЊЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 289 
Матер и ј ал но -ф инанси окото работење го опфаќа 

и работењето на судовите и со вонбуџетски сред-
ства се состои во ракување со туѓи средства што 
судот ш прима од други органи, самоуправни орга-
низации и заедници и поединци, како судски депо-
зит И тоа: 

а) готови пари или вредности наменети за опре-
делена цел (кусорочно чување — привремен депо-
зит); и 

б) готови пари или вредности за кои во 'судска-
та постапка ќе се утврди новиот корисник (долго-
рочни чувања — редовен депозит). 

Член 290 
Финансиско материјалното работење со странки 

се врши врз ошова на наредба на судијата по соод-
ветен предмет. 

Ако при приемот на некој 'износ или предмет 
не постои наредба на судијата, овластениот работник 
на финансиско-материјалното работење итно ќе по-
бара да се издаде таква наредба, а ако не постои 
предмет, за таа цел ќе се оформи нов предмет кој 
ќе биде запишан во уписникот за разни граѓански 
предмети. 

Примањата и издавањата на готовина и вреднос-
ти ое евидентираат во пропишаните книги. 

Во предметот се внесува забелешка за изврше-
ниот депозит или прием со назначување на редниот 
број под КОЈ книжењето е извршено. 

(Подигнување на пари и други вредности во рам-
ките на вонбуџетското работење се евидентира во 
посебната книга „аманетник за примање" (образец 
бр. 132) 

Глава дваесет и четврта 

СУДСКИ ДЕПОЗИТИ 

Член 291 
Работењето со средства од судските депозити се 

врши врз ошова на наредба на претседател на со-
вет или судија поединец според одредбите од Суд-
н и о т деловник 

Ако при приемот на некој износ или предмет не 
'постои наредба, сметкополагачот ќе побара таква 
наредба, а ако не постои предмет за таа цел ќе се 
оформи нов предмет кој ќе се заведе во уписни-
кот „/Р". 

На обвивката на предметот се отава забелешка 
за извршеното депонирање и примање, со наведува-
ње на депозитниот картон или редниот број на днев-
никот за не готовински примања, додека извештајот 
за промената и состојбата на депонираните средства 
се лепи по хронолошки ред на посебен картон вне-
сен во предметот. 

Член 292 
Примањето и издавањето на готови пари и вред-

ности се врши врз основа на признаница или запис-
ник кој се чува како паричен документ, потврден со 
потпис на примателот во определена рубрика на кни-
гата за евиденција. 

Глава дваесет и петта 

ПОВРЕМЕНИ ДЕПОЗИТИ 

1. Предмет и место на чување 

Член 293 
Повремени депозити се готови пари и вредности 

наменети за употреба веднаш или во најкус рок за 
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определена цел (претходно полагање на средства за 
увид, вештачење или за кои во судска постапка тре-
ба да се утврди корисникот). 

Член 294 
Готовите пари и вредносни предмети на депози-

тот 1ое чуваат во благајната на судот, или на сметка 
на судот, или ,во сеф во банка. 

Член 295 
Ако предметот на депозитот поради посебните 

својства и обем не е погоден за чување во судот 
или во сеф, депозитот ќе се чува кај правно или 
физичко лице. 

Секој депозит има свој шазие во кој се наведува 
името на полагачот, ако постои, и правната работа 
за која ТОЈ се однесува. 

Член 296 
Готовите пари примени во текот на денот во 

благајната на судот се внесуваат веднаш или нај-
доцна наредниот работен ден на сметка на депози-
тот /во 'службата за општествено книговодство. 

Член; 297 
По наредба на судијата во судската благајна мо-

жат да се примаат како ^готовински депозити: 
хартии од вредност, скапоцености, странска валута, 
штедни книшки и други исправи. 

2. Примање на готови пари и вредности 

Член 298 
Примањето на готови пари и вредности се врши 

преку службата за општествено книговодство, преку 
пошта или во судот. 

Член 299 
Уплатата на сметката на судот се врши со уплат-

ница која на грбот содржи: назив на судот, број 
на предметот за кој се однесува уплатата и целта 
на внесувањето и евентуална спецификација. 

Во случај на сомневање, кога врз основа на усна 
изјава на странка не може да се установи даип вло-
жувањето на парите или вредностите е оправдано, 
работникот кој ги води депозитите ќе побара појас-
нувања од надлежниот судија. 

Готови пари се примаат по исклучок а со одоб-
рение на судијата при што се составува признаница 
во три примероци, од кои оригиналот се предава на 
внесуваното првото копие се прилага со уилатниот 
благајнички налог, а второто копие останува во блок-
признаниците. 

Член 300 
Парите примени преку пошта истиот ден се за-

ведуваат преку уплатен налог во благајничкиот из-
вештај, а потоа се книжат во евиденцијата на депо-
зитите. 

Паричната уплатница примена преку сметката 
за депозитот со изводот од службата за општествено 
книговодство непосредно се книжи во евиденцијата 
за депозити. 

Ако не може веднаш да се утврди правната ра-
бота за која се внесуваат примените пари или вред-
ности, се повикува испраќачот во определен рок да 
даде појаснување за целта на пратката или да ја по-
сочи правната работа на која се однесува, со пред-
упредување дека ако не се јави на поканата, испра-
тените пари и вредности ќе му бидат вратени на 
негов трошок. 

з. Примање скапоцености и други предмети 

Член 301 
Примените скапоцености и предмети се попи-

шуваат и проценуваат од комисија составена од три 
члена од кои еден е овластениот работник на смет-
ководството. 

Комисијата примените скапоцености ќе ги опише 
по парче, квалитет, квантитет, тежина, форма и дру-
ги особености, така што да се исклучи секаква 

можност за заменување. За примените скапоцености 
се составува записник во два примероци, од кои 
едниот се приклучува во соодветниот предмет, а дру-
гиот се става во плик заедно со (скапоценостите или 
другите предмети. 

Ако комисијата не е во можност сама да извр-
ши процена, се определува судски вештак што ќе 
утврди за какви скапоцености се работи. 

1П0 пописот скапоценостите ги проценува суд-
скиот вештак според прометната вредност на денот 
на приемот во судот. 

Трошоците на пописот и процената ги утврдува 
судија и определува кој ќе ги сноси овие трошоци. 

Член 302 
Хартиите од вредност како предмет на депозит 

се попишуваат на начин што се врши попис во кој 
се наведуваат следните податоци: државата во која 
се издадени хартиите од вредност, името и називот 
на издавачот на хартиите од вредност, 'серијата и 
бројот, износот на кој гласи, талонот и купоните на 
хартијата од вредност и датум кога треба да се ис-
плати или реализира првиот купон. 

Ако хартијата од вредност с издадена во нашата 
земја, нејзината вредност се означува номинално. 
Ако хартијата од вредност ги нема сите купони, 
односно ако при наплатувањето на купонот покрај 
каматата се наплатува и дел од главнината, како 
вредност ќе се означи вредноста на хартијата на де-
нот (на пописот. 

АКО хартиите се издадени во странство и не мо-
же веднаш да се утврди нивната вредност пресмета-
на во денарска валута, се означува нивната номи-
нална вредност. 

Член 303 
Штедните книшки се попишуваат со покачување 

на називот на издавачот, сопственикот и корисникот, 
бројот на книшката, износот на салдото а евентуално 
и посебниот знак (винкулација). 

Вредноста на штедната книшка се посочува спо-
ред салдото што ја покажува состојбата на книшката 
'во номинален износ, -ако е во прашање штедна книш-
ка од домашен паричен завод. 

Ако штедната книшка е издадена од странски 
паричен завод, или паричен завод од Стара Југо-
славија или пред 15. V. 1945 година и не може да 
се утврди нејзината вистинска вредност, ќе се посо-
чи нејзината вредност во динари на СФРЈ, според 
пресметковната и курсната вредност, а ако тоа не 
може веднаш да се направи, привремено ќе се оз-
начи вредноста на еден динар (евидентен динар). 

Член 304 
Исправите и другите хартии од вредност се по-

пишуваат со пооочување на нивното својство, изда-
вачот, датумот и местото на издавањето и други 
'битни податоци. 

Исправите се евидентираат по парчиња без да се 
означува вредноста. 

Член 305 
АКО предмет на депозит е 'странска валута, во 

пописот се означува и државата во која валутата 
е законско платежно средство, со посочувана на 
номиналната вредност на која банкнота гласи, нази-
вот на издавачот, серијата и бројот како и други 
битни податоци. 

Вредноста на странската валута се посочува по 
курсната вредност на денот на примањето односно 
вложувањето 

Член 306 
Вредностите '(скапоцености, хартии од вредност и 

исправи) што се чуваат во судска каса или се пре-
даваат на чување во депозитно место, 1се ставаат 
во одделни пликови (пакети) на кои од надвореш-
ната страна се означува работниот број на списот, 
правната работа на која се однесуваат, поблиска 
спецификација на содржината, име, презиме и адре-
са на вложувачот. 
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Судот ја чува готовината во својата благајна 
само ако готовината што ја примил непосредно од 
странката или преку пошта треба веднаш да ја ис-
плати. 

Ако преземениот износ не може да беде испла-
тен во (рок од пет дена од денот на приемот, или 
ако не може да се задржи во (судската благајна 
поради прописите за благајничкиот максимум, ќе се 
стави на сметка на 'судот во банката. 

Депозитот може да се користи само за опреде-
лената намена. 

Надзор врз правилното постапување 1оо депозитот, 
покрај наредбодавецот и финансиските органи, врши 
и Секретаријатот. 

Со предметите на депозитот во 'пликот се става 
примерок од записникот за попис и (Процена. 

4. Издавање на готови пари и вредности 

Член 307 
Готови пари и вредности се издаваат врз основа 

на писмена наредба на судијата на начин што тој 
го определува. Наредбата содржи: предмет на изда-
вањето, име и презиме односно назив на корисни-
кот на КОЈ му се издава и назив и број на депозитот. 

Исплатувањето на готови пари се врши на каса-
та на судот, преку пошта или (банка. Парите што 
се наоѓаат во банка на сметка на кусорочно чување 
се исплатуваат со (соодветен налог. 

Неготовинските предмети (вредности) 'се изда-
ваат непосредно на корисникот со потпис во кни-
гата на вредности или преку пошта односно преку 
замолениот суд. 

Вредностите му се издаваат непосредно на корис-
никот врз основа на потпис на судијата на преписот 
на наредбата за издавање на вредностите, која се 
чува како книговодствен документ. 

Ако вредноста се издава преку пошта или преку 
замолен суд, (ќе се определи комисија од три члена 
од кои (еден е ракувачот со неготовинските депозити, 
која ќе Ја прегледа пратката, а потоа (ќе ја затвори 
и ќе ја пред ајде за испраќање. 

Привремено издавање на готови пари и вред-
ности наменети за употреба во судска постапка се 
врши преку ,аманетник или на реверс кој се вло-
жува во соодветна обвивка. Реверсот се поништува 
кога привремено издадениот предмет ќе се врати. 

Член 308 
При измена на стварната и месната надлежност 

на судот кај кого депозитот се наоѓа (депозитон (суд), 
депозитот му се доставува на стварно месно над-
лежниот суд (врз основа на решение преку банка или 
преку пошта. 

Член 309 
Евентуалните пречки што се однесуваат на изда-

вање на судски депозит, или на одделни правни ра-
боти (забрана на предавање, право на уживање, ис-
полнување на налог по тестамент), (или на одделни 
работи на ракување што се повторуваат, се евиден-
тираат со црвен молив во уводот на 'соодветната 
сметководна книга 

Член 310 
Решението со кое се дозволува и з в р ш у в а њ е со 

попис и процена на депозит, му се доставува на де-
позитниот суд кој во уводот на соодветната сметко-
водна книга ја внесува забелешката за дозволеното 
извршување 

Глава дваесет и шеста 

РЕДОВНИ СУДСКИ ДЕПОЗИТИ 

1. Предмет и примање на редовен депозит 

Член 311 
Предмет на редовните судски депозити се: гото-

ви пари, други вредности и неготовински предмети. 
Редовните судски депозити ги прима судот и ги 

чува на депозитно место. 

Депозити места се. 
1. Народната банка на Македонија — за вред-

носни метали (злато и платина) и за предмети што 
се изработуваат од тие метали, како што се златни-
ци, без оглед на тоа дали се во промет како сред-
ство за плаќање или не; 

12. Деловните банки со (своите филијали во се-
диштето на судот односно најблиската филијала ов-
ластена за чување на судски депозити, 

3. Службата за општествено книговодство на 
СФРЈ односно најблиската филијала овластена за 
чување на судски (парични) депозити. 

4. Друг орган, самоуправна организација и за-
едница определени со решение на судот за чување 
на депозит. 

Член 312 
Судски депозити примаат депозитите места не-

посредно од странките или преку (судот. 
, Во налогот за образување на депозит, судот го 

упатува вложувачот готовите пари да ги внесе непо-
средно во депозитното место оо пополнета уплатни-
ца што му ја предава. На грбот на уплатницата на 
деловите кои се' наменети за извештај на депозит-
ното место и (сопственикот на (сметката, судот ќе ја 
наведе ознаката, бројот и видот на депозитот, името 
на корисникот, како и тоа дали се образува нов де-
позит или износот се вложува во корист на веќе 
постојниот депозит. 

Член 313 
'Скапоценостите судот ги предава на чување на 

депозитното место откако ќе изврши (попис и про-
цена 'во запечатени пликови ((пакети) на кои од над-
ворешната страна се означува називот на депози-
тот, ознаката на списот -со предупредување дека пре-
писот од записникот за попис и процена се наоѓа 
во пликот. На пликот, покрај местото каде што е 
ставен (печатот се ставаат и потписите на членовите 
на комисијата која го запечатила пликот. 

Скапоценостите што се одне(Суваат на ист депо-
зит се ставаат заедно ВЈО ИСТ илик. 

Ако во штедните книшки е потребно да се из-
врши некое дејствие, судот ќе побара од депозит-
ното место привремено издавање на книшката. 

(По извршеното дејствие книшката се враќа на 
депозитното место 100 одделно решение. 

На ист начин се постапува и во (случаите кога 
хартиите од вредност или другите исправи не се 
наоѓаат на чување во судот. 

Член 314 
Во благајната на судот се чува потврдата за пре-

земените запечатени пликови оо (скапоцености, стран-
ска валута, девизи и штедни книшки издадени од 
депозитното место. 

Ако депозитното место побара при издавањето 
на депозитот со решението да се врати и потврдата, 
судот потврдата ја враќа, а во судската благајна ос-
танува заверен препис од потврдата. 

Член 315 
Секој редовен депозит има овој назив во кој се 

означува правната работа на која се однесува (при-
мер: извршен предмет на Вангел Петровски И. бр. 
20/84 или оставина на Гордана Ристевска О. бр. 
19/(80) 

Кај повремените судски депозити се означува 
името на вложувачот и правната работа на која 
депозитот се однесува (пример: вложувач Ристо Ѓор-
ѓиевски, по спорот на Филип Николовски против 
Љиљана Петрушева П. бр 22/84). 

2. Ракување со депозитите 

Член 316 
Судот ракува со депозитите непосредно или пре-

ку депозитното место. За извршување на одделни 
дејствија поврзани до ракување со депозитите, судот 
ќе го преземе предметот од депозитното место и 
при тоа соодветните дејствија ќе се извршат истиот 
ден по приемот на предметот од депозитното место/ 
за што ќе се поднесе извештај. 
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Ако дејствието не е извршено истиот ден, при-
мениот предмет се предава на работникот кој ја во-
ди евиденцијата на депозитите на привремено чување 
-во благајната на судот, што се евидентира во днев-
никот за неготовински депозити како повремен де-
позит 

Член 317 
При промена на депозитното место, ќе се наре-

ди депозитот -да се пренесе на новото депозитно 
место 

Во наредбата се определува на депозитниот суд 
да му се достави изви ечок од состојбата на депо-
зитот со сите потребни забелешки и други податоци 
потребни за определување на трошоците. 

Ваква наредба се издава и кога ќе дојде до из-
мена на депозитниот суд, а депозитното место оста-
нува исто-

член 318 
Одделни пречки во врска со издавањето на депо-

зитите или вршењето на определени правни работи 
во врска со нив (забрана на отуѓување или задол-
жување, право на уживање, исполнување налози по 
тестамент), или вршењето на определени работи на 
ракување што се повторуваат, се евидентираат со ста-
вање забелешки со црвен молив на корицата на 
соодветната книга. За оваа забелешка со решение 
се известува депозитното место заради внесување во 
својата евиденција 

За времето додека врз депозитот постои забе-
лешката од претходниот став, депозитното место не 
може да врши работи кои се во спротивност со со-
држиш ата на забелешката се додека судот поинаку 
не определи 

Член 319 
Решението на извршниот суд со кое се дозволува 

извршување со попис и процена на депозитот, се 
доставува до депозитниот суд. ̂  

Откако депозитниот суд ќе го изврши внесува-
њето на забелешката за дозволеното извршување во 
депозитниот картон, со решение ќе нареди на депо-
зитното место да го внесе во -својата евиденција из-
вршениот попис и процена како забрана за издава-
ње на депозитот 

3. Издавање на депозитите 

Член 320 
Судските депозити се издаваат врз основа на 

решение па депозитниот суд. 
Решението содржи - предмет на 'издавање, име и 

презиме на корисникот на кого му се издава депо-
зитот, назив, број на депозитот и начинот на извр-
шување на решението оо напомена дека депозитната 
такса е платена и за кое време, односно законскиот 
основ за ослободување од плаќање на такси 

Примерок од решението наменето за депозитно-
то место го потпишува претседателот на судот, од-
носно овластениот 'судија чии потписи се депонира-
ни во банката 

Решението за депозитното место се (доставува 
преку овластен работник на судот или препорачано 
преку пошта 

На примерокот од решението за депозитното 
место се става посебен осмо агол ен печат во црвена 
боја 

Член 321 
Депозитното место издава не готовински депо-

зити по налог на судот на овластени правни и фи-
зички лица непосредно или со доставување преку 
пошта (вредносно писмо, односно пакет со означу-
вање на вредноста што се наоѓа во него) 

Кога предмет на издавање се скапоцености, СУ-
ДОТ по правило му наредува на депозитното место 
пликот со скапоценостите да го достави до судот на 
'чие подрачје живее КОРИСНИКОТ, ИЛИ да му то врати 
на судот заради непосредно издавање на странката. 

Член 322 
Кога од запечатен плик '(пакет) се предаваат 

одделни предмети, судот со решение му наредува на 
депозитното место да го врати запечатениот плик. 

Вратениот плик се отвора комисиски, а одделе-
ните предмети се предаваат на корисникот со потвр-
да која се приложува во предметот 

Ако корисникот не е присутен, така што не е 
можно непосредно предавање веднаш по приемот на 
плик, предметите што се наоѓаат во него се примаат 
на привремено чување во касата на судот, се заве-
руваат во соодветниот дневник, а корисникот веднаш 
се ,повикува да го преземе депозитот во определе-
ниот рок. 

Ако корисникот нема живеалиште на подрачјето 
на депозитниот кзуд, предметот на депозитот се дос-
тавува ^ за непосредно врачување на судот на чие 
подрачје корисникот има свое живеалиште. 

Член 323 
Ако се врши делумно издаваше на скапоцености 

од пликот, во пописот И процената се заведуваат 
тековните броеви на издвоените предмети со напо-
мена кора е тоа сторено. Оваа констатација со овој 
потпис ја потврдуваат членовите на комисијата која 
го извршила издвојувањето 

Другите предмети заедно со пописот и проце-
ната повторно се запечатуваат и се враќаат на де-
позитното место со ново решение на судот за става-
ње во депозит 

4. Чување на депозити кај други органи, самоуправни 
организации и заедници 

Член 324 
Ако предметот на судскиот депозит е таков што 

поради својот обем или особености не е погоден 
за чување во суд, тој ќе се чува кај некој орган, 
самоуправна организација и заедница. 

Пред да се донесе решение судот ќе побара 
од предлагачот да вложи аванс за покривање на 
трошоците за чување -

Пред да го довери предметот на депозитот на 
чување, судот ќе изврши попис и процена и за тоа 
ќе состави записник во три примероци од кои ед-
ниот ќе го приклучи во предметот, вториот ќе го 
предаде на чување заедно со предметот на депо-
зитот, а третиот ќе го приложи во документацијата 
за сметководството. 

Член 325 
Со решението со кое се определува издавање на 

депозит, се утврдуваат и трошоците што настанале 
околу неговото чување, кој ќе ги сноси трошоците 
и авансот што треба да се внесе 

5. Постапка со застарени депозити 

Член 326 
Ако корисникот на депозитот на покана од су-

дот не го преземе депозитот, судот по истекот на 
рокот за застареност на издавањето, со решение ут-
врдува дека правото за издавање на депозитот е зас-
тарено и дека предметот на депозитот станал оп-
штествен имот 

Во решението со кое се определува издавање 
на депозит на корисникот, покрај рокот во тој треба 
да се преземе депозитот, се наведува и поуката за 
правните последици ако депозитот не се преземе 
во рокот во кој застарува правото за неговото из-
давање 

Глава дваесет и седма 

РАБОТНИ КНИГИ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА 
ДЕПОЗИТИТЕ 

1. Работни книги 

Член! 327 
Судот води книговодство на депозитите на начин 

што обезбедува увид во состојбата и движењето на 
средствата на секој депозит по одделни предмети. 
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Член 328 
Заради евидентирање на предметите на средства-

та од депозит судот води глави и работни книги 
и други помошни книги за евиденција. 

Член 329 
За примање и издавање на готови пари, вред-

ности и други предмети кои се однесуваат на ра-
боти од депозити (повремени и редовни) се водат 
следните главни работни кип ли -

1 Благајнички извештај за примање и издавање 
на пари во готово (образец бр 133), 

2. Дневник за повремени т редовни депозити 
(образец бр 134), 

3 Картони на главната книга од повремените и 
редовните депозити (образец бр 135), 

4 Дневник на неиотовински депозити кои се чу-
ваат во благајната на судот (образец бр 136); и 

5 Дневник на не што вински депозити кои се чу-
ваат кај други органи, самоуправни организации и 
заедници (образец бр 137) 

Ако судот има повеќе депозитот места за секое 
депозитно место води посебен дневник за неготовин-
оки (депозити 

Работните книги од депозитите имаат карактер 
на Јавни исправи 

Член 330 
Покрај главните книги судот води и помошни 

книги користејќи ги како помошно средство за из-
вршување на основните задачи на книговодството 
на депозитите и тоа 

1 Картони за дневникот на неготовински депо-
зити (образец бр 138), 

2 Регистар на картони на депозити (образец бр 
139), 

3 Регистар на сметката на депозити (образец 
бр 140), 

4 А мане тим к за примање (образец бр 132); и 
5 Амшетник за предавање (образец бр 141). 

2. Евиденција на роковите за ракување со депозитите 

Член 331 
За роковите во кои се преземаат одделни деј-

ствија поврзани со роковното работење на депозити, 
се води евиденција на роковите за извршување на 
дејствија по судските депозити Овој вид на евиден-
ција се води по системот на календар '(образец бр 
142) 

Роковите се запишуваат еден месец порано 

3. Главни работни книги 

Член 332 
Дневниците за не нотов ниските депозити како и 

благајничкиот извештај се поврзани книги, прошиени 
со гаранственик чии краеви се прицврстени на капа-
кот оо печатот на судот и заверка со потпис на 
претседателот на судот како и овластениот работник 
на сметководството Страниците на овие книги се оз-
начени оо редам броеви 

Дневниците и главните книги на повремените 
и редовните депозити се водат на слободни листови, 
одделно според видот на депозитот 

Член 333 
За секој предмет по кој се вложува депозит се 

отвора нов контен картон 
Пред отворањето на нов контен картон се врши 

проверка дали по иста правна работа претходно по 
стои депозит и дали за него е отворен контен картон' 

Контните картони од главната книга се чуваат 
одделно по видови на депозити во безбедни кутии 
или за тоа прилагодени работни столови 

Член 334 
Во контните картони се води евиденција на де-

позити евидентирани во неготовинските дневници 
без оглед дали е во прашање редовен или повремен 
депозит (образец бр 137) 

Член 335 
Содржината на контните картони од повремени-

те и редовните депозити се утврдува со образец бр 
1 3 5 

Ако еден контен картон е пополнет, за продол-
жување на книжењето се прилага друг контен кар-
тон со ист број на сметката и со нареден работен 
број на страницата. На средината од насловот се 
запишува сметката, а под неа се остава потребен 
простор за забелешка за предметите кои се одне-
суваат на истиот депозит а се евидентирани во друг 
дневник. 

Поврзување на евиденцијата и на другите днев-
ници се врши оо означување на редниот број од соод-
ветниот дневник на кого истовремено се означува 
бројот на депозитниот картон со кој се врши повр-
зување 

5. Помошни книги и евиденција 

РЕГИСТАР НА КОНТНИ КАРТОНИ 

Член 336 
Во регистарот на контните картони се заведуваат 

картоните за евидентирање на депозитите 
Регистарот на контните картони се води одделно 

за секо) вид на депозит. 
Со заведување во регистарот, контниот картон 

добива сво)ј реден број по кој се води во евиден-
цијата на депозитите 

Секој контен картон по воведувањето во регис-
тар. мора да биде заверен од овластениот работник 
на сметководството и претседателот на судот 

Нов регистар на контен картон се отвора и кога 
се врши преведување на тие картони 

ИМЕНИК НА СМЕТКА 

Член 337 
За аналитичка евиденција на депозити се води 

именик на носителот на сметката 
За секој вид на депозит во именикот е предви-

дена посебна колона 
Од именикот треба да е видно дали сметката е 

отворена (или заклучена и ликвидирана и одделена 
од картонот 

Податоците од став 3 се внесуваат во соодвет-
ната колона (забелешка на депозитот) со заокружу-
вање на бројот на сметката на депозитот. 

АМАНЕТНИЦИ ЗА ПРИЕМ И ПРЕДАВАЊЕ 

Член 338 
При преземањето и предавањето на паричните 

и вредно очите пратки, сообраќајот се врши преку 
приемната односно книгата за пропаѓање на пари и 
други вредносни пратки (аманетник за прием и ама-
.нетник за познавање) 

Аманетниците се поврзани, прошиени со гаран-
ственик и заверени од страна на претседателот на 
СУДОТ 

Двата а мамети ика се заклучуваат на крајот на 
ГОРЈАН а т а 

Заклучувањето на аманетниците го потпишува 
овластениот работник од сметководството, а го заве-
рува претседателот на судот. 

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ ОД ПАРИЧНИТЕ 
КАЗНИ, ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКА И 
ОДЗЕМАЊЕТО НА ИМОТНА КОРИСТ 

Член 339 
Евиденција на износите од наплатени парични 

казни, трошоците на кривичната постапка како и 
одземената имотна корист, се врти во соодветниот 
дневник (образец бр 143' 

Сите извршени уплати се вршат на посебна смет-
ка на судот за евиденција на приходите и во опре-
делен рок се пренесуваат во корист на сметката 
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на приходите од буџетот на општествено^политичка 
заедница, односно на посебната сметка определена 
со закон или друг троли с 

На ист начин се постапува и со наплатените па-
рични казни изречени поради нарушување на редот 
но постапката 

Износите наменети за надоместок на трошоци! е 
направени во постапките кои претходно биле испла-
тени од буџетските средства на судот, се уплатуваат 
непосредно по извршеното наплатување во корист на 
пресметковните средства од кои биле претходно ис-
платени и не се заведуваат во евиденцијата од ста-
вот 1 на ОВОЈ член 

Член 340 
По извршеното задолжување во дневникот за 

приходи и определувањето на рокот во кој треба 
да се изврши исплатата, под одлуката на судијата 
во предметот со која се наредува задолжувањето, на 
обвивката на предметот се забележува бројот на 
дневникот во кој задолжувањето е евидентирано 
(штембил за евидентирање на изречените парични 
казни, трошоци на кривичната постапка и одземена 
имотна корист) 

Во соодветната рубрика од кривичниот уписник, 
исто така, се внесува бројот на дневникот во кој за-
должувањето е извршено 

Член 341 
Веднаш по внесувањето на потребните податоци 

во дневникот, се повикува должникот да ја плати 
паричната казна, трошоците на кривичната постапка 
односно износот на одземената имотна корист во 
рокот определен: во одлуката (образец бр 144) 

Кон поканата се приложува уплатница 

Член 342 
За секоја уплата, судот се известува со пополну-

вање на образецот „Известување за наплатена па-
рична казна, трошоци на кривичната постапка и од-
земена имотна корист" (образец бр 145). 

Член 343 
Уплатените износи од парични казни, трошоци 

на кривичната постапка и одземена имотна корист, 
се водат на посебна сметка на судот кај Службата 
за општествено книговодство и на секои петнаесет 
дена се пренесуваат во корист на сметката на бу-
џетските приходи на определена општествено-поли-
тичка заедница 

Член 344 
Овластеникот работник што го води дневникот 

на паричните казни, трошоците на кривичната пос-
тапка и одземената имотна корист е должен да ја 
проверува наплатата и да презема дејствија, побару-
вањата да се исплатат што побрзо 

На крајот на секој месец одговорниот работник 
е должен да ги прегледа сите отворени ставки и со 
доставување „Известување за истекот на рокот за 
наплата" да го извести соодветниот судија дека ро-
кот за наплата изминал По ова известување се пове-
дува нос тапка за присилна наплата на должниот 
износ (образец бр 145) 

Ако судот побарал извршување на паричната 
казна, трошоците на кривичната постапка и одзема-
ње на имотна корист од друг суд, судот на извршу-
вањето ќе го извести судот што барал наплата за 
поведената постапка за присилно извршување со на-
ведување на бродот на својот предмет 

Член 343 
Ако од доставувањето на известувањето помина-

ло повеќе од три месеци, овластениот работник што 
го води дневникот на паричните казни, трошоците 
на кривичната постапка и одземената имотна ко-
рист е должен да побара од извршниот суд, извес-
тување за евентуалните пречки поради кои извр-
шувањето не е спроведено во определениот рок (об-
разец бр 140) 

За утврдената состојба се известува едновремено 
и претседателот на судот, 

Член 346 
Кога постапката за извршување на парична каз-

на, трошоци на кривичната постапка и одземање на 
имотна корист остане без резултат, целиот предмет 
се доставува на судијата заради донесување на соод-
ветна одлука. 

По правосилноста на решението за замена на 
паричната казна со казна затвор, решението за осло-
бодување од обврската да се надоместат трошоците 
на кривичната постапка, кога ќе се утврди дека из-
вршувањето на паричната казна или наплатувањето 
на трошоците на кривичната постапка и одземањето 
на имотната корист е застарено, во дневникот на 
паричните казни се 'отпишува со книроводствено црве-
но сторно и се заведува бројот и датумот на реше-
нието според кое сторнирањето е извршено 

Ако по решението од претходниот став, парич-
ната казна, трошоците на кривичната постапка -и 
одземената имотна корист се наплатат, се спроведу-
ва повторно задолжување во соодветниот дневник и 
другите деловни книги 

НАЧИН НА КНИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ 

Член 347 
Книжењето во главната книга и во аналитичката 

евиденција на депозитите се врши хронолошки по 
копирен систем преку два листа од дневникот, од 
кои едниот лист е перфориран и служи за извеш-
тај на писарницата за извршената промена на кон-
тото на депозитот, а книжењето на синтетичките кон-
та во (главната книга се врши на ист начин како 
што е определено за редовна дејност 

Член 348 
Овластениот работник кој го води книговодство-

то на депозитите е должен веднаш по завршеното 
книжење на дневната промена и проверката на сал-
дото да достави на писарницата исечена перфорира-
на лента од дневникот „Извештај за состојбата на 
депозитот", (образец бр 147). 

Извештајот се доставува на писарницата преку 
доставна книга а приемот се потврдува со потпис 
на примачот 

Примените извештаи од сметководството по хро-
нолошки ред се лепат на посебен картон за состој-
бата на депозитот во соодветниот предмет (образец 
бр 148) 

ДОКУМЕНТИ ЗА КНИЖЕЊЕ 

Член 349 
Извршените промени во книговодството се книжат 

врз основа на писмени документи како 'што се. на-
редба — решение од надлежниот судија, извод од 
Службата за општествено книговодство, признаници 
од благајна и уплатници од пошта 

Покрај документите за оправдување врз основа 
на кои се вршат промените, како основ за кни-
жење се земаат и книговодствените документи сос-
тавувани заради поголема прегледност во книже-
њето на промените Такви документи се: благајнич-
ките и други налози, спецификациите на исплатата 
по решенија на судот и ел. 

Овластениот работник што го води книговод-
ството на депозитите наредбата — решението за ко-
ристење на средства од депозитот ја прима од над-
лежниот судија односно советот и тоа првиот при-
мерок на кој е ставен печат и потпис на судијата 

Член 350 
Обработката на документите при користењето на 

(средствата од депозитите и нивната ликвидација се 
врши на ист начин како што се постапува со доку-
ментите за редовно раб о тењо, водејќи сметка за 
уредност и ажурност во работата и примената на 
прописите за водењето на тони го водството и контниот 
план, 
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6. Заклучување на работите книги 

Член 351 
По завршување на годината, книгите задолжи-

телно се заклучуваат. 
Главната книга на аналитичката евиденција се 

заклучува на начин што ќе се подвлечат износите 
во картоните, се пресметува збирот на колоните 
„долгува", и „побарува" и се утврдува состојбата 
во колоната „салдо", а потоа износот се подвлекува 
со двојна линија 

Преносот на салдото во наредната година се вр-
ши, по правило преку новиот дневник по копирен 
пат во продолжение од постојниот картон 

По исклучок, при водењето на депозитот ќе се 
изврши затворање на сите дотогаш отворени карто-
ни на депозитите и ќе се отворат нови картони кои 
се регистрираат од бројот 1, преземајќи го салдото 
со копирно книжење при што се забележува пора-
нешниот број на депозитниот картон (во левиот агол 
на заглавието од картонот). 

Пред спроведувањето на постапката за заклучу-
вање на картоните се составува бруто биланс за сос-
тојбата од последниот ден на пресметковниот пе-
риод 

Овој попис го потпишуваат овластените работ-
ници, а го заверува претседателот на судот 

Член 352 
Бруто состојба се составува така што се внесува 

прометот на извршените книжења на картоните на 
главната книга во текот на еден пресметковен пе-
риод. Сите конта се запишуваат по ред, без оглед 
на тоа дали имаат салда или се израмнети. 

Откако сите книжења хронолошки се прокнижу-
ваат преку дневникот и главната книга, вкупниот 
промет на картоните задолжително е во сметковна 
рамнотежа со збирот на дневникот. 

Ако се утврди сметковно неслагање, до колку е 
во прашање грешка, таа треба да се пронајде и да 
се исправи 

Бруто состојбата по усогласувањето ја потпишу-
ваат овластените работници, а ја заверува претседа-
телот на судот. 

Бруто состојбата се чува во судската управа 
Член 353 

Обезбедувањето на дневната ажурност и контро-
лата на книжењето на дневните промени во евиденци-
јата на депозитите ја врши работникот кој ја води 
евиденцијата на депозитите на начин што по заврше-
ното книжење врши контрола на точноста на спро-
веденото книжење со спроведување на салдото кое 
произлегува од односот на колоните „должи" и „по-
барува" со салдо кое произлегува од колоната „сал-
до пред книжењето" и „салдо по книжењето". 

При книжењето на промена на депозитниот кар-
тон, работникот кој го спроведува книжењето е дол-
жен во дневникот 'во колоната „салдо пред книже-
њето" да го внесе затеченото салдо на картонот, а во 
колоната „салдо по книжењето" да го внесе салдото 
добиено по извршеното книжење. 

Во текот на годината, а најмалку еднаш на три 
месени се ВРШИ спроведување на салдото во кар-
тоните со салдото од изводите на Службата за оп-
штествено книговодство и салдото од дневникот, без 
посебно заклучување на работните книги. 

7. Годишен биланс на средствата од депозитите 

Член 354 
По извршеното годишно заклучување на дневни-

кот и картоните се презема состојбата на секој де-
позит од колоната бр. 5 — бруто состојба (образец 
бр. 149) и состојбата на готовината во благајната и 
се внесува во образецот „биланс на средствата на 
депозитите" (образец бр. 150) што претставува сос-
тојба на средствата на депозитот на крајот на го-
дината. 

По состатувањето на билансот на средствата на 
депозитите, претседателот на судот определува коми-

сија од три члена за преглед на севкупното работе-
ње на средствата за депозитите за претходната го-
дина. 

Комисијата по извршениот преглед составува пи-
смен извештај кој го поднесува на претседателот на 
судот. 

Билансот на средствата на депозитите се соста-
вува во рокот определен за изготвување на заврш-
ната сметка на средствата за редовна дејност. 

Прегледот на 'судските депозити и прегледот на 
изречените и наплатените парични казни, трошо-
ците за кривичната постапка и одземената имотна 
корист, чинат посебен прилог на завршната сметка 
на судот. 

8. Чување на документите и евиденцијата 

Член 355 . 
Документите и евиденцијата на депозитите се 

чуваат најмалку 30 години сметано од победниот 
ден на годината на која се однесуваат. 

Член 356 
'Картоните што се однесуваат на сметките кои 

во текот на годината се ликвидираат, откако ќе се 
заклучат, на крајот на годината се одделуваат од 
редовната картотека и се пренесуваат во картотека-
та на ликвидирани сметки, каде што се чуваат на 
ист начин како картоните кои се однесуваат на де-
позитите по кои постапката е во тек. 

Пренесување на картоните од картотеката во 
ликвидираната сметка се забележува во именикот на 
сметката со заокружување на регистарскиот број од-
носно картонот и со означување на датумот кога е 
извршено пренесување на картонот. 

По истекот на две години, картоните кои се од-
несуваат на ликвидирани сметки се врзуваат во па-
кет по групи и се предаваат во архивата, каде што 
се чуваат до определениот рок. На одделните паке-
ти од надворешна страна се запишува годината на 
вложените картони и нивните тековни броеви. 

9. Книжење на камата и трошоци на банката 

Член 357 
Пресметаната камата на средствата на депози-

тите од страна на банката, се книжи во корист на 
средствата на депозитот на синтетичкото конто: вон-
редни приходи. 

Манипулативните трошоци се книжат на товар 
па вонредните расходи. 

Манипулативните трошоци за повремените депо-
зити, ако не се врши пресметување на каматата од 
став 1 на овој член, се исплатуваат од пресметковни-
те средства на судот 

Манипулативните трошоци за редовните депози-
ти, ако не се врши пресметување на каматата од 
ставот 1 на овој член, се наплатуваат од секој де-
понент 

10. Надзор над работењето со средствата на 
депозитите 

Член 358 
Надзор над финансиско -материјалното работење 

со средствата на депозитите, покрај органите кои оо 
посебни прописи се определени за преглед на такво-
то работење, врши претседателот на судот и Секре-
таријатот 

Претседателот на судот е должен најмалку два-
пати годишно да изврши преглед на севкупното фи-
нансиско и материјално работење. 

Ако со прегледот се утврдат помали недостато-
ци и неправилности, се даваат потребни упатства и 
решенија за нивното отстранување 

Ако се утврдат поголеми неправилности или не-
достатоци од таков обем што има место за поведу-
вање на дисциплинска или кривична постапка, се 
преземаат мерки за поведување на таква постапка 
и за обезбедување на надоместок за евентуално нане-
сената материјална штета, 
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Глава дваесет и осма 

КОНТЕН ПЛАН ЗА ДЕПОЗИТИ 

Член 359 
Книговодството на депозитите судот го води по 

начелото на ДВОЈНО копирно книговодство и според 
распоредот на контата кои се определуваат со Суд-
скиот деловник. 

Член 360 
Севкупното финансиско работење со депозитите 

се врши и е опфатено со синтетичките конта, кои 
претставуваат конта н,а главната книга. 

Член 361 
Контниот план за депозити содржи синтетички 

конта, групирани на следниот начин: 
-Класа 1, 2 и 7. 
105 — средства на депозити на сметка кај Служ-

бата за општествено книговодство односно банката; 
108 — средства за исплата на упатница преку 

пошта, 
101 — благајна на депозити; 
250 — пресметани лични примања по основ на 

граѓанско-правен однос од средствата на депозитот; 
280 — придонес од личен доход од граганско-

правниот однос од средствата на депозитот; 
235 — примени депозити од граѓани, органи, са-

моуправни организации и заедници; 
238 — други обврски од средствата на депозитот; 
763 — вонредни приходи; и 
417 — вонредни расходи. 

Член 362 
На контото 105 — средствата на депозитот на 

средствата кај Службата за општествено книговод-
ство, се искажува прометот и состојбата на жиро-
сметката на депозитот и го опфаќа севкупното гото-
винско и неготовинско (вирманско) работење врз ос-
нова на уплата, исплата и дозначување. 

Аналитичкото расчленување на ова конто е на 
следниот начин: 

105/1051 — средства на депозитот на сметка кај 
Службата за општествено книговодство — редовна 
сметка. 

105/1059 — средства на депозитот на сметка кај 
Службата за општествено книговодство — преодна 
сметка 

На конто 108 — средства за исплата на уиатници 
преку пошта, се искажува прометот и состојбата на 
сметката на одделни средства за исплата на упаг-
ниди преку пошта. 

Аналитичкото расчленување на ова конто е на 
следниот начин: 

108/1080 — средства за исплата на упатници пре-
ку пошта — редовна сметка. 

108/1089 — средства за исплата на упатници пре-
ку пошта — преодна сметка. 

На конто 101 — благајна на депозити, се 'водат 
уплати и исплати кои се вршат во готови пари и 
состојби во готови пари во благајната. ^ 

На конто 250 — пресметани лични примања спо-
ред посебни прописи од средствата на депозитот, 
се книжат пресметани и исплатени нето износи на 
лични примања стекнати по Правилникот за надо-
месток на трошоците 'во кривичната и процесна 
постапка. 

Аналитичко расчле1нување на ова конто е : 
250/2051 — пресметани лични примања според 

посебни прописи од средствата на депозитот за веш-
ти лица во работен однос. 

250/2052 — пресметани лични примања според 
посебни прописи од средствата на депозитот за веш-
та лица вон работен однос. 

На конто 280 — придонес од личен доход на 
лични примања според посебни прописи од сред-
ствата на депозитот, се водат пресметани и уплате-
ни придонеси кои се одделуваат од личниот доход 
според посебни прописи. 

На конто 235 - примените депозити од граѓани, 
органи, самоуправни организации и заедници, се во-
дат како паричен износ кој депонентите ги полагаат 
како аванс или гаранција. 

Аналитичко расчленување на ова конто се врши 
по депонентите, додека книжењето се спроведува во 
посебен дневник. 

На конто 238 — други обврски на средствата на 
депозитот, се книжат обврските за патни трошоци, 
превоз и сл. 

На конто 763 — вонредни приходи, се книжат 
камати на средства на депозитот и други вонредни 
приходи. 

На конто 418 — вонредни расходи, се книжат 
манипулативни трошоци на средствата на депозитот 
и други вонредни расходи. 

Глава дваесет и деветта 

РАБОТЕЊЕ СО ПОШТА 

Член 363 
Овластениот работник ги прима за судот прис-

тигнатите поштенски пратки, врз О1снова на полно-
мошно кое содржи: име и презиме на овластениот 
работник, видот на пратките што може да ги прима, 
рок на важност на полномошното, потписите на прет-
седателот на 'судот и овластениот работник, и отпе-
чатокот па службениот печат. Ако полномошното е 
ограничено за примање на определени пратки или 
само за определен случај, во полномошното треба 
точно да се означат тие ограничувања. 

Член 364 
За преземање на обични пратки преку пошта, 

'судовите можат да користат поштенска преграда 
(фах). 

Препорачаните писма и други (слични пратки се 
врачуваат на овластениот работник 1само на потпис 
или потврда. 

-Паричните и вредносни писма и слични пратки, 
овластениот работник ги подига со аманетник за 
прием. 

Кога во судот ќе пристигне поштенска испратни-
ца или придружен лист за вредносен пакет, овласте-
ниот работник на паричното работење го потпишува 
изворникот на испратницата или придружниот лист 
и го става отпечатокот од печатот на судот. Вака 
потврдената испратница или придружниот лист му 
се предава на овластениот работник за подигање па-
ри односно вредносни пакети заради преземање од 
поштата. 

Пред преземањето на пратката, овластениот ра-
ботник во присуство на поштенскиот работник ја 
прегледува пратката и утврдува дали пликовите, па-
кетите одношо печатите се неоштетени. 

Ако пликот и печатот се оштетени, овластениот 
работник ќе го откаже преземањето и ќе побара со-
држината на пакетот да се утврди комисиски, а за 
ова барање ќе го извести претседателот на судот и 
работоводниот орган на поштата. 

Не се преземаат пратки кои на судот му се дос-
тавени нетаксирани, а за кои треба да се плати пор-
то такса, ако испраќачот е физичко лице или прав-
но лице. 

Член 365 
Поштенските пратки се испраќаат преку пошта. 

Обичните пратки се предаваат на пошта за испраќа-
ње преку доставна книга или на начин предвиден со 
посебен договор-со организацијата за ПТТ сообраќај. 

Предавањето на пакетите, вредносните пратки и 
готовите пари се врши со аманетникот за предавање 
преку работникот што е овластен да подига такви 
пратки 

Член 366 
Задолжителните обрасци и штембили според Суд-

скиот деловник се составен дел од овој правилник. 
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ДЕЛ ШЕСТИ 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 357 
Со денот на примената на Судскиот деловник, 

престанува да важи Правилникот за 'внатрешното ра-
ботење во околиските, окружните и окружните сто-
пански судови -(„Службен весник на НРМ". бр. 10/60, 
Ј1/71, 2/72, 20/73 и 1/74). 

Член 368 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се примену-
ва од 1 јануари 1985 година 

Републички секретар 
за правосудство, 

Никола Бакулевски, с р 

225. 
Уставниот 'суд на Македопија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија, член 14 став 1 
алинеја 4 и член 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на -Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, на седницата одр-
жана по јавната расправа од 14 февруари 1985 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
,1. СЕ УТВРДУВА дека член 12 став 2 од Пра-

вилникот за утврдување критериуми, услови и начин 
аа определување првенство при уплата на стан во 
лична сопственост донесен од Собранието на СИЗ 
на станувањето во Битола на 28 септември 1983 го-
дина и член 13 став 3 од 'Правилникот за утврдување 
критериуми, мерила и начин за определување првен-
ство при уплата на стан во лична сопственост, доне-
сен од Собранието на означената Заедница на 20 
февруари 1983 година, во времето на нивното важе-
ње не биле во согласност со член 267 од Уставот на 
СР Македонија 

2. Оваа одлука има правно дејство како одлука 
на Судот 1со која се укинува самоуправниот општ 
акт. 

3. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 9 од правилниците 
означени во точката 1 од оваа одлука 

4. Оваа одлука ќе се објави во „(Службен весник 
на СРМ" и 'во „'Службен гласник на општина Би-
тола". 

5. Уставниот суд на Македонија, 'со решение У. 
бр. 122/84 од 14 ноември 1984 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на а) член 
9 и член 1 став 2 од Правилникот за утврдување 
критериуми, услови и начин за определување првен-
ство при уплата на стан во лична сопственост доне-
сен од Собранието на Самоуправната интересна За-
едница на станувањето во Битола на 28 септември 
1983 година; и б) член 9 и член 13 став 3 од Пра-
вилникот за утврдување критериуми, мерила и начин 
за определување првенство при уплата на стан в-а 
лична 1сопственост, донесен од Собранието на озна-
чената Заедница на 20 февруари 1984 година Постап-
ката е поведена затоа што се постави прашањето 
дали Самоуправната интересна заедница може да оп-
ределува такви услови, односно приоритети за упла-
та на стан во лична сопственост, ш кои на работните 
луѓе и граѓаните кои не ги исполнуваат тие услови 
им се ограничува правото .со 'сопствени средства да 
10 решат станбеното прашање Воедно се постави 
прашањето дали Заедницата е овластена со свој акт 
да го исклучи правото на поведување судски спор 
против нејзините одлуки 

6 Судот на 'седницата и на јавната расправа ут-
врди дека ошорениот Правилник донесен во 1983 
година престанал да важи со донесувањето на оспо-
рениот Правилник од 1984 година, кој исто така 
престанал да важи со донесувањето на нов Правил-
ник од 1 февруари 1985 година Притоа, Судот утвр-

ди дека од престанокот на важењето на оспорените 
акти (20. И, 1984 година и 1. II 1985 ,година до под-
несување на претставката 9, V. 1984) не поминало 
повеќе од една година, поради 'што согласно член 
419 став 2 од Уставот на СР Македонија, постојат 
процесни претпоставки за оценување на нивната ус-
тавност и законитост. 

(Судот, понатаму, утврди дека 'Со означените пра-
вилници се определуваат основите, мерилата, усло-
вите и начинот за утврдување правото на првенство 
при уплата на стан во лична сопственост од страна 
на работните луѓе, граѓаните и граѓанските правни 
лица. Во член 9 од двата правилници првенството 
при уплата на стан се определува по следниот редо-
след: 1) лица кои немаат семејна станбена зграда 
односно стан во лична сопственост и кои не се но-
сители на станарско право; 2) лица кои немаат се-
мејна станбена зграда односно стан во лична соп-
ственост, а се носители на станарско право; 3) лица 
кои имаат семејна станбена зграда или стан во лич-
на 'сопственост, но несоодветни на потребите на се-
мејното домаќинство, согласно позитивните прописи; 
и 4) сите лица кои не го надминуваат станбениот 
максимум, 

Со член 9 став 2 од Правилникот донесен во 
1983 година, е предвидено при еднакви услови пред-
ност да 'Имаат лицата кои се подолго време жители 
на град Битола, а според член 9 став 2 од Правил 
шикот донесен во 1984 година, покрај тоа што пред-
ност под еднакви услови при уплата на стан имаат 
лица кои се подолго време жители на град Битола, 
танева предност (имаат и повратниците од странство 
кои пред вработувањето во странство биле жители 
на општина Битола. 

Понатаму, е утврдено дека 'според член 10 од 
Правилникот донесен во 1983 година за приоритет 
за уплата на стан одлука донесува Комисија која ја 
именува Собранието на Заедницата, а според член 
12 од истиот Правилник, против одлуката на Коми-
сијата во втор степен одлучува Одборот за опште-
ствена станбена изградба. Неговата одлука е конечна 
и против неа не може да се води судски 'спор. Спо-
ред Правилникот, пак, донесен во 1984 година во 
прв степен одлучува Одборот за продажба на ста-
нови во лична сопственост, а во втор степен одлучу-
ва Извршниот одбор чија одлука е конечна и против 
неа не може да се води (судски спор. 

7. Согласно 'член 267 од Уставот на СР Маке 
докија за законитоста на конечните поединечни ак-
ти со кои државните органи или самоуправните ор-
ганизации и заедници што вршат јавни овластувања 
решаваат за правата или обврските одлучува судот 
во управен спор, ако за определена работа со закон 
не е предвидена друга судска заштита. Според став 
2 од овој член само со Закон: може по исклучок, 
во определени видови управни работи, да се ,исклучи 
управниот спор. 

Со оглед на тоа што во член 12 став 2 и член 
13 став 3 од оспорените правилници е исклучена 
судска заштита против одлуките на самоуправната 
интересна заедница со кои одлучува за правата или 
обврските, Судот утврди дека овие одредби не се 
во согласност со означената уставна одредба. Ова 
затоа што само со закон може да се исклучи управ-
ниот спор 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

8. Според член 102 став 3 од Уставот, работните 
луѓе и граѓаните учествуваат во станбената изградба 
со сопствени средства и со здружување на сопствени 
средства со општествени средства. 

Според член 5 точка 2 и 9 од Законот за само-
управните интересни заедници на 'станувањето („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 9/81, 14/82), самоуправната 
'интересна заедница на станувањето, покрај другото, 
е овластена да ја организира и програмира станбе-
ната изградба и да утврдува ооноеи и мерила за 
уче!Ство на работните луѓе и граѓаните -во станбе-
ната изградба 'Со сопствени средства и со здружува-
ње на 'сопствените ш општествените средства, зара-
ди решавање на станбеното прашање, како и за вра-
ќање на сопствените средства. 
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Од означената уставна и законска одредба про-
излегува дека самоуправната интересна заедница на 
станувањето е овластена да ја програмира и орга-
низира станбената изградба и да ги утврдува осно-
вите и мерилата за учество на работните луѓе и 
граѓаните во 'станбената изградба оо ^сопствени сред-
ства. 

Со оглед на тоа што, (согласно означените одред-
би, означената самоуправна (интересна заедница со 
оспорените правилници ги определила основите и ме-
рилата за учество на работните луѓе и граѓаните 
во станбената изградба со сопствени средства, Судот 
утврди дека нема основ за понатамошно водење на 
постапката и одлучи како во точката 3 од оваа од-
лука. 

У. бр. 1,22/84 
14 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

226. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот 'суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 27 февруари 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 26 од Правилникот за дис-
циплинска одговорност на работниците во Работната 
организација за одмор и рекреација на деца „Мла-
дост" 'во Скопје, донесен од работничкиот 'Совет на 
5 октомври ,1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената организација на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола 
поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување уставноста и законитоста на член 26 
од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка. 'Според наводите во предлогот со осоорениот 
член е предвидено дека за секој поединечен случај 
на повикување на работникот на одговорност прет-
седателот на дисциплинската комисија го утврдува 
составот на комисијата, Комисијата која ќе ја води 
постапката се 'состои од три члена, што е во спро-
тивност 'со член 200 став 3 од Законот за здружениот 
труд. Понатаму во предлогот се наведува, ако 
се прифаќа ставот дека, претседателот на дисциплин-
ската комисија може за секој конкретен случај да 
го определи бројот и 'составот на дисциплинската 
комисија, би (ое повредило основното начело на ед-
наквост на вработените против кој се води дисцип-
линската постапка, бидејќи /бројот на членовите ќе 
зависи од волјата на претседателот на комисијата 

3. На седницата Судот утврди дека во член 25 
од Правилникот е предвидено дисциплинската коми-
сија да биде составена од пет члена,, а во член 26 
е предвидено за секој поединечен случај за повикува-
ње на работник на одговорност, претседателот на 
дисциплинската комисија да го утврдува нејзиниот 
состав од членови на комисијата. Комисијата која ја 
води постапката се состои од три члена и тоа, еден 
член од Работната организација, еден надворешен 
член и претседателот 

'Согласно став 1 и став 3 на член 200 од Законот 
за здружениот труд, дисциплинската комисија се 
состои од определен број членови, вклучувајќи го и 
претседателот, со тоа што определен број на чле-
нови на дисциплинската комисија но не повеќе од 
1/4 мора да бидат лица надвор од основната орга-
низација, што ги избираат работници од листата ко-
ја ја утврдува Соборот на здружениот труд на собра-
нието на општината на чија територија ое наоѓа ос-
новната организација. 

Од означената законска одредба произлегува де-
ка при формирање на дисциплинската комисија мора 
во нејзиниот шетав да влегуваат една 'четвртина чле-
нови што се избираат надвор од основната органи-
зација. 

Во член 200 став 5 од означениот Закон е пред-
видено дека за секој одделен случај на повикување 
на работник на одговорност, претседателот на дис-
циплинската комисија го утврдува нејзиниот состав 
со тоа што еден член на дисциплинската комисија 
мора да биде од основната организација од која е 
работникот што се повикува на одговорност. 

'Судот 'Смета дека дисциплинската комисија мора 
да биде 'составена од најмалку пет члена затоа што 
бројот на членовите кои се бираат вон од основната 
организација не може да биде поголем од една чет-
вртина од вкупниот број 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај во член 
26 од Правилникот е предвидено дисциплинската ко-
мисија, кога одлучува за 'конкретниот случај да брои 
3 члена, бројот на лицата 'вон основната организаци-
ја претставува 1/3 што е повеќе од една четвртина 
предвидена со законот, Судот утврди дека оспорениот 
член е во спротивност со став 3 на член 200 од За-
конот за здружениот труд 

Брз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука 

У бр. 9/85 
27 февруари 1985 година 

Скопје 
'Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Мишов, с р. 

227. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 10 април 
1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Во Одлуката ,У. бр. 181/82 на Уставниот суд на 

Македонија, објавена во ,„Службен весник на СРМ" 
бр. 25/83 од 15 август 1983 -година, се врши исправка, 
така што во точката 1 ред шести наместо „18 фев-
руари" треба да (стои „4 април". 

2. Оваа исправка ќе кае објави во „Службен, вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Млаз" во Богданци во шетав на Работ-
ната организација „Макпетрол" — 'Скопје, на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти 

У. бр. 131/82 
10 април 19Ѕ5 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Македонија 
д-р Владимир Митков, с р 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Окружниот стопански суд во СкопЈе, со решение-

то Фи бр 1028 од 25 IX 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1409-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Монтажно-занаетчиската задруга „Радијатор" 
со Ц О. и ограничено емство, 'Скопје, ул „Васил 
Ѓоргов" бр. 25, со следните податоци. Се брише до-
сегашниот застапник, в. д. директор Петроска Дарин-
ка, без ограничување, а се запишува новиот застап-
ник Исни Ибрахими, в д. директор, без ограничу-
вање 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1028/84 (392) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Ф;и. бр. 1112 од 9. X. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 3-1493-0-0-0, Ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Заедницата за вработување, Ц. О. — Титов Ве-
лес, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Димов Ангел — секретар, без ограничу-
вање, а се запишува како нов застапник Ристо Рис-
товски — секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1112/84. (396) 

Окружниот стопански (суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 984 од 22. X. 1984 година, на регистарска 
влошка 'бр. 3-11502-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, Ц, О, — Гостивар, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Гоко 
Тодороски — претседател, без ограничување, а се 
запишува како нов застапник Величкоека Надица — 
претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
984/84. (401) 

Окружниот стопански !суд во СкопЈе, оо решение-
то Фи. ор. 1091 од 18. X. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1929-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на РО Основно 
училиште „Тошо Велков — Пепето", Ц. О. — Кава-
дарци, ул. „Нов Белград" бб. 

Училиштето е основано со одлука бр. 01-511 од 
6. И. 1984 година на Собранието на општината Ка-
вадарци. 

Основни дејности: 1120111 — основно образование 
и (Воспитание од општ тип. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во овое име и за своја сметка, а 
за обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Трифунова Цве-
та —- в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1091/(84. (402) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1123 од 15. X. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 3-1835-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на називот на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување, Ц. О. 
— Титов Велес, ул. „Шефки Сали" бр. 6, со следните 
податоци: Досегашниот назив на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, Ц. 
О. — Титов Велес се менува, така што во иднина ќе 
I лаои: Општинска самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита, Ц. О. — Титов Велес, ул. 
„Шефки Сали" бр. 6. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1123/84 (403) 

Окружниот (стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 174 од 13. V. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-85-0-0, го запиша во судскиот регистар 
престанокот на РО ЦОУ „Маршал Тито" — Злетово, 
со следните податоци: Во регистарот што се води 
при овој суд се запиша престанокот на РО ЦОУ 
„Маршал Тито" — Злетово, поради спојување со РО 
„'Браќа Миладинови" — Пробиштип и конституира-
ње во нова РО за ошовно воспитание и образование 
„Маршал Тито" Ц. О. — Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
174/84. (428) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение 
то Фи. бр. 34 од 6. II. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-550-2-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на овластени лица за застапување на 
СИЗ на пензиското и 'инвалидското осигурување на 
Македонија, Ц. О. — Скопје, Основна заедница — 
Радовиш, со следните податоци: Правото на заста-
пување на досегашниот секретар на Основната заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија — Радовиш Кирил Стефанов престанува, 
а за секретар е овластен Ристо Ефнушев, кој ќе ја 
застапува Заедницата без ограничување. 

Уписот се (изврши во регистарот врз основа на 
Одлуката на Собранието на Основната заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, бр. 01-465 од 13. X. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
34/84. (429) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 146 од 23. V. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-288-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластеното лице за потпишување на 
ЦОУ „Маршал Тито" — с. Муртино — Струмичко, со 
следните податоци. Правото за застапување на досе-
гашниот директор на ЦОУ „Маршал Тито" од с. 
Муртино — Струмичко, Мирчев СТОЈКО, престанува, 
а за индивидуален работоводен орган е именуван 
Крстев Атанас, кој со неограничени овластувања ќе 
Ја застапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на ЦОУ „Маршал Тито" — с. 
Муртино — Струмичко, бр. 03-33/1 од 18. V. 19(84 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
146/84. (430) 

Окружниот стопански суд во Штип ,со решение-
то Фи. бр. 169 од 11. VI. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-159-0 о. Ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластени лица за застапување на Учи-
лишниот центар за електро и металска струка „Ни-
кола Карев" — Струмица, со следните податоци: Пра-
вото на застапување на досегашниот директор на 
Училишниот центар за електро и металска струка 
„Никола Карев" од Струмица Влахов Петар преста-
нува, а за в. д. директор е именуван Динев Живо, 
кој со неограничени овластувања ќе го застапува 
Центарот. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Центарот, бр. 02-137/1 од 1. 
VI. 1984 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
169/84 (431) 

СОДРЖИНА 
Страна 

224 Правилник за внатрешно работење на ре-
довните судови (Судски деловник) — — 393 

225. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 122/84 од 14 февруари 1985 година 430 

226. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 9/85 од 27 февруари ,19(85 година 431 

227 Решение на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 181/82 од 10 април 1985 година 432 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ - Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах. 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


