
Назив на СЗ Судски референт 
Код на СЗ 0420.40.03 
Сектор ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИЈА 
Ниво на 
сложеност на 
работни задачи 

IV (четврто) 

Опис на 
занимањето 

Со стандардот  за занимањето Судски референт се дефинираат 
потребните знаења, вештини и компетенции за работа, обработка и 
управување со судски документи. 
Занимањето Судски референт овозможува самостојно извршување на 
работните задачи поврзани со ракување, прием, прегледување на 
документите,  формирање на конкретни судски предмети и внесување во 
систем АКМИС; прием и достава на пошта, достава на предмети и 
судските писмена до судија. Судскиот референт исто така  известува 
судија за пристигнати поднесоци, врши проверка на содржината на 
примените поднесоци, подготвува и пополнува обрасци, проверува 
конкретни предмети кои треба да се достават по жалба и ревизија, 
известува судија за пристигнати предмети со одлуки од повисоки судови, 
предмети по жалба и вонредни правни лекови. Води грижа за 
архивирање на завршени предмети, подготвува список и го предава на 
архиварот; комуницира со вработените, претпоставените и странките.  
 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

1.  Планирање и 
организирање на 
работни 
активности 

Планира и 
организира 
сопствена работа и 
превзема дејствија 
во врска со 
конкретни судски 
предмети 

1. Прави распоред на дневни активности. 
2. презема вонредни дејствија за 

потребите на конкретни предмети 
3. ги применува потребните стандарди 

предвидени согласно со судскиот 
систем АКМИС. 

4. внимава на роковите потребни за 
конкретни предмети (притвори, времени 
мерки и други итни дејствија) 

2. 
 
 

Подготовка за 
работа 

Го подготвува 
работното место за 
работа 

1. Се грижи за средствата за работа и ја 
проверува нивната исправност 

3. Оперативни 
активности 

Работа на судски 
предмети 

1. Формира конкретни предмети и ги 
внесува предметите во судскиот систем 
АКМИС 

2. компјутерско распределува 
новопримени предмети 

3. врши прием и достава на пошта 
4. доставува и зема предмети од/до судија 

за работа, работа со странки, 
5. воспоставува позитивни  

професионални односи и комуникација 
со вработените, претпоставените и 
странките  

6. пополнува различни видови формулари 
за предметите 

7. утврдува идентитет на странки 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

8. врши контрола, селектира информации,  
9. бара дополнителни информаци и врши 

проверка на содржината на примените 
поднесоци  

4. Комерцијални 
активности 

не се идентификува 
со судската служба 

- не се идентификува со судската служба 

5. Административни 
активности 

Постапување со 
конкректни судски 
предмети 

1. се грижи навремено да ги достави 
предметите и судските писмена до 
судијата,  

2. го известува судијата за пристигнати 
поднесоци и ги спојува во конкретен 
предмет, 

3. подготвува и пополнува обрасци, како и 
проверува конкретни предмети што 
треба да се достават по жалба и 
ревизија 

4. го известува судијата за пристигнати 
предмети со одлуки од повисоки судови, 
предмети по жалба и вонредни правни 
лекови. 

5. води грижа за архивирање на завршени 
предмети, подготвува список и го 
предава на архиварот 

6. дава извештаи за сработената работа 
7. се грижи за етичко постапување 

согласно судскиот кодекс за 
однесување за време на работа 
(легитимации на видно место, 
активности во врска со храна, лична 
хигиена, носење на соодветна облека) 

8. (сите овие компетенции ќе бидат 
изработувани преку судскиот систем 
АКМИС) 

6. Активности за 
обезбедување на 
квалитет 

Општа проверка на 
уредноста на 
примените писмена 

1. почитува законски прописи 
2. се грижи за доверливост на податоците 

и нивна заштита  
3. врши конкретен увид и проверка во 

содржината на доставници, поднесоци, 
спојување на примената пошта со 
конкретни предмети и известување на 
судија за пристигната пошта,  

4. задолжително посетува организирани 
обуки со цел унапредување на 
способностите, вештините и брзината на 
постапување 

7. Одржување и 
поправање 
опрема 

Се грижи за 
средствата за работа 

1. проверува исправност на судскиот 
систем АКМИС и навремено 
известување до надлежните за 
неисправноста на системот 

2. се грижи за исправноста и домаќински 
води сметка за целокупниот 
канцелариски материјал 



 

 

Број Функции на 
занимањето 

Задачи на 
занимањето 

Компетенции на занимањето 

3. води грижа за уредноста на просторот 
за работа  

8. Комуникација Комуницира со 
претпоставени и со 
странки 

1. го познава службениот јазик,  
професионалното однесување и 
комуникацијата со вработените и со 
странките 

2. покажува способност и вештина за 
комуникација со странки и решавање на 
тековните проблеми 

3. го известува одговорниот на оддел за 
сите нерешливи ситуации во работата 
со конкретни предмети  

9. Здравје, 
безбедност и 
заштита на 
работата и 
животна средина 

Уредно работење и 
преземање дејствија 
за заштита на 
природна средина. 

1. Грижа за сопствена безбедност и 
заштита на здравје на поблиската 
работна околина 

2. Почитува и применува закон за 
безбедност и здравје при работа 

3. Почитува процедури за безбедност при 
работа 

 

Знаење за занимањето / Вештини за занимањето 
Знаење за занимањето: 

• Познава нормативи и стандарди во судското работење  
• Познава соодветен компјутерски програм (АКМИС) за работење со судските предмети и 

судските писмена 
• Познава административни процедури, за обработка и управување со судски писмена и 

документи 
• Планира и организира активности од делокругот на работа со судски предмети 
• Предлага нови начини за работа за оптимално користење на судскиот компјутерски 

систем АКМИС со цел навремено решавање на проблемите во работа со странки и 
работа со судските предмети 

• Рационално и ефикасно ги организира судските предмети за работа    
• Познава организациски стандарди за начин на однесување и облекување 
• Познава и применува средства за заштита на безбедност и здравје при работа 

 
Вештини за занимањето: 

• Применува нормативи и стандарди во секојдневното работење со странки и судски 
предмети 

• Спроведува секојдневно ефективно планирање и организирање на дневни активности со 
судски предмети. 

• Прави разлика во приоритет на извршување на активности при работењето 
• Постапува со лични податоци на странките на доверлив и безбеден начин (да ги знае 

последиците од неовластено давање на лични и доверливи податоци согласно законот 
за заштита на лични податоци и судскиот деловник како и законот за судска служба) 

• Покажува способност за ажурност и систематичност, за аналитичко работење и 
правилно ракување со судските предмети 

• Покажува внимание при комуникација со вработените и странките за она што се бара од 
него во врска со извршување на работните задачи и поставува прашања по потреба без 
да го прекинува соговорникот. 



 

 

• Покажува способност за јасен говор и комуникација со странки за ефикасен пренос на 
информации 

• Покажува способност за љубезно и трпеливо однесување во комуникација со странки 
при решавање на проблеми од тековното работење со странки, претпоставените и 
колегите 

• Препознава и се справува со конфликтни ситуации во секојдневната комуникација со 
странки, претпоставени и колеги 

• Покажува успешност во управување со сопствено време за работа и времето на другите 
• Рационално и ефективно ги користи техничките средства за работа 
• Негува развива способност за тимска  работа со своите претпоставени и колеги. 

 
 

Клучни 
компетенции 

Комуникација на мајчин јазик.  
- Врши усна и писмена комуникација на службен јазик со 

вработените и со странките, и покажува способност за 
електронска комуникација согласно со делокругот на работа. 

- Комуницира со вработените и странките без никаква 
дискриминација кон нивната политичка, верска и религиска 
припадност 

 
Комуникација на странски јазик.  

- Не се бара посебно знаење и познавање на еден од 
странските јазици (спротивно на уставот за користење на 
јазик) 

  
Математички компетенции и основни компетенции во областа на 
науката и технологијата.  

- Способен да врши пресметки на такси и останати тарифи во 
конкретни предмети, согласно со законот за судската служба и 
законот за судските такси  

 
Дигитални компетенции.  

- Способен е да користи компјутерска техника, Microsoft Оffice 
(Word, Excel) и да работи со судскиот систем АКМИС) 

 
Учење како се учи.  

- Способен е да стекне, обработи и усвои ново знаење и 
вештини заради личен напредок и унапредување на работата.  

- Способен е да управува со сопственото учење, кариерата и 
работните рутини и е истраен кон автономното учење. 

 
Социјални/општествени и граѓански компетенции.  

- Во секојдневното опкружување, способен е да покажува 
свесност, толерантност, да не ја диксриминира националната, 
политичката, религиозната припадност, да  покажува 
флексибилност и адаптибилност за новонастанати ситуации 
во текот на работењето и мотивиран е за работа во 
сопствената област. 

- Има позитивен однос кон професионалните етички норми и 
вредности. 
 

 
Чувство за иницијатива и претприемништво.  

- Во делот на клучни компетенции за ова работно место, оваа 



 

 

компетенција не е во корелација со работното место судски 
референт. (со оглед на типот и карактерот на работата) 

 
Културолошка свест и културно изразување. 

- Го препознава и почитува креативниот израз на идеи и 
искуства со што ја вклучува и можноста за лично 
унапредување на работното место и соодветна комуникација 
со странките 
 

 

Посебни услови 
- Покажува способност и толеранција за работа со конфликтни 

странки 
- Покажува способност за работа под притисок при извршување 

на итни и неодложни работи 
 

Законска 
регулатива, 
прописи и 
индустриски 
стандарди 

- Закон за судска служба 
- Закон за судските такси  
- Судски деловник 
- Закон за заштита на личните податоци 
- Закон за заштита, безбедност и здравје при работа 
- Закон за заштита на животната средина 

 
 

 
 

Донесен од: Министерство за труд и социјална политика   

 

Датум на 
одобрување 

 
Решение бр.08-8129/7 

Од 15.12.2017 година 

Датум на 
ревизија  

 


