
ДОСТАВА НА
ПОДНЕСОЦИ ДО СУДОТ

За заштеда на Вашите трошоци и време искористете го 
сервисот на судот за прием и достава по електронски пат.

СУДСКИ
ТАКСИ

ИНФОРМАЦИИ ЗА СТРАНКИ 
ВО СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ

Доколку сте странка во постапка што се води во судот, 
судскиот службеник во судската писарница ќе Ви ги даде 
основни информации за состојбата со Вашиот предмет (број 
под кој е заведен, во која фаза на постапка е пред судот, 

датум на закажана расправа и сл.). 

Судскиот службеник на приемната писарница 
на судот ќе Ви укаже доколку Вашиот поднесок има 

формални недостатоци (не е потпишан, нема прилози 
наведени во текстот, судска такса не е платена и сл.) 

Со цел побрзо и поефикасно постапување на судот, 
во Ваш интерес е благовремено да ги отстраните 

предметните недостатоци.

Согласно Законот за судски такси и Таксената тарифа, 
за дејствијата пред судот се наплаќа судска такса.

Информирајте се во судот за можноста судската такса да ја 
платите електронски - преку ПОС терминал во судот или 

искористете ја web страната на судот за да добиете податоци за 
уплатната сметка доколку уплатата ја вршите во хартиена форма.

Примерок од доказот за извршена уплата доставете до судот.

Навременото плаќање на судската такса ќе овозможи непречено 
постапување на судот а Вие ќе избегнете изложување на 

дополнителни трошоци за присилна наплата на таксата зголемена 
за 50% на име казнена такса пред надлежниот орган.

Поднесете барање или регистрирајте 
се на судскиот портал - edostava.sud.mk

Користете ги услугите на Судскиот портал (vsrm.mk)  
за да се информирате за работата и организацијата на 

судовите, нивните одлуки, календари на судења, 
извештаи и статистики, симнете образец за постапка 

пред судот и прибавете контакт информации.

Овие информации можете да ги добиете и 
електронски преку користење на електронската 

адреса на судот или преку телефон.



Заедничка заложба 
за подобри достигнувања 

во судството

Повеќе за проектот и истражувањето 
за работата на судската служба може да најдете на: 

www.ihr.org.mk и www.cpia.mk

Оваа публикација е изработена во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри 
достигнувања во судството“ финансиран од страна на Европската Унија преку Секторот за 
централно финансирање и склучување договори при Министерството за финансии во Република 
Северна Македонија и кофинансиран од Британската Амбасада Скопје. Содржината на оваа 
публикација е единствена одговорност на партнерите за имплементација на проектот и на никаков 
начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија и на Британската 
Амбасада Скопје. 

ПРИСТАП ДО СУДОТ

На влезот во судската зграда е истакната ориентационата 
табла за распоред на судските писарници, судниците и 

просториите на судиите и судските службеници.

Судските службеници ќе Ви излезат во пресрет доколку 
Ви е потребна дополнителна помош.

Институт за човекови права 
Ул.Киро Крстевски Платник бр.11/2-17, 1000 Скопје

Web: www.ihr.org.mk
E-mail: ihr@ihr.org.mk

Телефон: +389 2 3243 331

Центар за правни истражувања и анализи 
Ул. Благој Давков 2-2/13, 1000 Скопје

Web: www.cpia.mk
E-mail: contact@cpia.mk
Телефон: +389 2 3201 845

Здружение на судиите 
Ул. Крсте Мисирков б.б. (Судска палата), 1000 Скопје

Web: www.mja.org.mk
E-mail: mja@mja.org.mk

Телефон: +389 02 3120-912, 3109-943

Здружение на судската администрација
Ул. Крсте Мисирков б.б. (Врховен суд), 1000 Скопје

Web: www.zsarm.com
E-mail: sudskainfo@yahoo.com  

Телефон: +38975 460 160, +38975 395 001

КОНТАКТ ПОДАТОЦИ:


