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1.СУДОВИ ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ 
2.СУДИИ  

- Број на предвидени места 
- Предвидени судиски места- 6 

- Број на пополнети места - Пополнети судиски места-  4  

3.СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 
- Број на предвидени места 

- Предвидени места- 45 

- Број на пополнети места - Пополнети места- 31 
4.Нерешени нормирани предмети од 
претходен период 

- 517  предмети 

5.Прилив на ново примени нормирани 
предмети во судот 

- 960 предмети 

6.Вкупен број на нормирани предмети 
во работа во судот 

-1477 предмети 

7.Вкупен број на нормирани решени 
предмети во судот 

- 1121 предмети 

8.Вкупен број на нормирани нерешени 
предмети во судот 

- 356 предмети 

9.Предвидена просечна ориентациона 
норма на судот 

-100% 

10.Вкупно остварена ориентациона 
норма на ниво на судот 

-114,04 % 

11.Вкупен број на стари предмети 
постари од 3, 7 и 10 години од 
претходниот период 

- 7 (седум) КУИКП  над  3(три) години   

12.Вкупен број на решени стари 
предмети, постари од 3,7 и 10 години 

   1 предмет (КУИКП) 

13.Вкупен број на погрешно заведени 
предмети на ниво на судот со причини 
за грешната заверка  

 
   ./. 

14.Вкупен број на ненормирани 
нерешени предмети од претходниот 
период 

- 169 предмети 

15.Вкупен број на примени 
ненормирани предмети 

- 593 предмети  
 

16.Вкупен број на ненормирани 
предмети во работа 

-762 предмети 

17.Вкупен број на ненормирани решени 
предмети 

-586 предмети 

18.Вкупен број на ненормирани 
нерешени предмети 

-176  предмети  

19.Податоци за работата на 
канцеларијата за односи со јавност 

- Број на поднесоци доставени до 
јавната канцеларија 

 
 
- 2 поднесоци 

- Број на доставени одговори од 
јавната канцеларија 

- 2 одговори  
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20.Број на одржани седници на судиите 
во судот 

- 5 (пет) одржани седници  

21.Број на одржани седници на одделите 
на судот 

- нема оддели во Судот бидејќи бројот 
на судиите е помал од 5 (пет) потребен 
за постоење на оддел согласно Судскиот 
деловник.  

22.Вкупен број на одржани расправи 
со тонско снимање 
 

 
. / .  
 

23.Вкупен број на предмети во 
кој е извршена електронска достава  

 
Во 151 предмети.  Дел од адвокатите се 
регистрирани и е отпочнато со  
електронска достава на писмената, но се 
уште се немаат регистрирано сите 
адвокати на  подрачјето на Основен суд 
Радовиш.   
 

 
 
Со почит,  
 
 
                                                                                               Основен суд Радовиш 
                                                                                                     Претседател,  
                                                                                                   
                                                                                                   Костадин Петров  


