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1.Апелационен суд Гостивар 

 

Извештај за период од 10.2021 – 12.2021 

2.СУДИИ  

- Број на предвидени места 

16 судии вклучувајќи го и претседателот на судот 

- Број на пополнети места 11 судии вклучувајќи го и претседателот на судот 

3.СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 

- Број на предвидени места 

Вкупно предвидени судски службеници 128 – 

извршители, и тоа: 

I – Категорија “А” – судски администратор предвиден  

1 извршител;  

II – Категорија “Б” раководни судски службеници – 

предвидени 10 извршители; 

III – Категорија “В” стручни судски службеници – 

предвидени 56 извршители; 

IV – Категорина “Г” помошно – стручни судски 

службеници – предвидени 43 извршители; 

V – Категорија на судски службеници вработени според 

Законот за работните односи – предвидени 10 

извршители; 

VI – судски полицајци вработени според ЗСС – 

предвидени 8 извршители. 

- Број на пополнети места Вкупно пополнети места 36 извршители  или 28%, и тоа: 

I – Категорија “А”– судски администратор – нема, 

пополнетоста 0%;  

II – Категорија “Б” пополнети  2 места – пополнетоста 

20%; 

III – Категорија “В” – пополнети 19 извршители  - 

пополнетоста 34%; 

IV – Категорина “Г” – пополнети 11 извршители – 

пополнетоста 25,5%; 

V – Категорија на судски службеници вработени според 

Законот за работните односи – пополнети 3 места - 

пополнетоста 30%; 

VI – судски полицајци вработени според ЗСС – 

пополнети 1 место – пополнетоста 12,5%. 

4.Нерешени нормирани предмети од 

претходен период 

857 

5.Прилив на ново примени нормирани 

предмети во судот 

723 

6.Вкупен број на нормирани предмети во 

работа во судот 

1580 

7.Вкупен број на нормирани решени 

предмети во судот 

917 

8.Вкупен број на нормирани нерешени 

предмети во судот 

663 

9.Предвидена просечна ориентациона 

норма на судот 

/ 

10.Вкупно остварена ориентациона норма / 
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на ниво на судот 

11.Вкупен број на стари предмети 

постари од 3, 7 и 10 години од 

претходниот период 

0 

12.Вкупен број на решени стари 

предмети, постари од 3,7 и 10 години 

0 

13.Вкупен број на погрешно заведени 

предмети на ниво на судот со причини за 

грешната заверка  

0 

14.Вкупен број на ненормирани 

нерешени предмети од претходниот 

период 

1 

15.Вкупен број на примени ненормирани 

предмети 

355 

16.Вкупен број на ненормирани предмети 

во работа 

356 

17.Вкупен број на ненормирани решени 

предмети 

356 

18.Вкупен број на ненормирани 

нерешени предмети 

0 

19.Податоци за работата на канцеларијата 

за односи со јавност 

- Број на поднесоци доставени до 

јавната канцеларија 

0 

- Број на доставени одговори од 

јавната канцеларија 

0 

20.Број на одржани седници на судиите 

во судот 

43 

21.Број на одржани седници на одделите 

на судот 

Кривичен оддел: 29 

Граѓански оддел: 14 

22.Вкупен број на одржани расправи 

со тонско снимање 

6 

23.Вкупен број на предмети во 

кој е извршена електронска достава  

21 

 


