
Закон за управување со движењето на предметите во судовите 

(„Службен Весник на Република Северна Македонија” бр. 42/20) 

 

1.  Работното тело за управување со движењето на предметите во судот го 

формира: 

 

а) Судскиот совет на Република Македонија 

б) Претседателот на судот 

           в) Судскиот администратор   

 

2. Кој раководи со Работното тело за управување со движењето на 

предметите во судот?  

 

а) Претседател на судки оддел 

б) Претседателот на судот 

           в) Судскиот администратор   

 

3.  Кој ги носи внатрешните процедури за движење на одредени процеси по 

предметите во судовите и годишниот план за управување со движењето на 

предметите во судот? 

 

а) Седница на судии 

б) Претседателот на судот 

           в) Судскиот администратор   

 

4.  Надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за управување со 

движењето на предметите во судовите врши: 

 

 а)  Комисија за надзор формирана од Министерот за правда                                               

 б)  Комисија за надзор формирана од претседателот на Судскиот совет 

 в)  Комисија за надзор формирана од претседателот на Врховниот суд 

 

5. Кои одлуки се анонимизираат и се објавуваат на веб страната на судот? 

 

 а) правосилни и неправосилни 

 б) само правосилни 

 в) само неправосилни  

 

6. Овластениот судски службеник од повисокиот суд е должен да ја објави 

правосисната судска одлука на веб страницата на судот во рок од: 

 



 а) во рок од 2 дена од верификацијата на правосилната судска одлука 

 б) во рок од 5 дена од верификацијата на  правосилната судска одлука 

 в) во рок од 7 дена од верификацијата на правосилната судска одлука 

 

7. Упатството со кое се уредува начинот на објавување и пребарување на 

судските одлуки на веб страницата на судот  го носи: 

 

 а) Работното тело за управување со движењето на предметите во 

 судовите  

 б) Работното тело за стандардизација на постапките во судовите 

 в) Работното тело формирано од Министерот за правда 

 

8. Објавените кривични судски одлуки  на веб страницата на судот се 

бришат: 

 

 а) по донесено решение за бришење на правните последици од 

 осудата 

 б) по истекот на 5 години од денот на објавувањето 

 в) по донесен налог за бришење на правните последици од осудата 

 

9. Судските одлуки објавени  на веб страницата на судот, освен објавените 

кривични судски одлуки се бришат по истекот на рок од: 

 

 а) 1 година од денот на објавувањето 

 б) 3 години од денот на објавувањето 

 в) 5 години од денот на објавувањето 

 

10. Кој ги уредува задолжителните елементи на годишниот план за 

управување со движењето на предметите во судот? 

 

 а) Судски совет 

 б) Врховен суд 

 в) Министерство за правда 

 

 


