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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- 30 
4.Нерешени нормирани предмети од 
претходен период 

- 500  предмети 

5.Прилив на ново примени нормирани 
предмети во судот 

- 1063 предмети 

6.Вкупен број на нормирани предмети 
во работа во судот 

-1562 предмети 

7.Вкупен број на нормирани решени 
предмети во судот 

- 1318 предмети 

8.Вкупен број на нормирани нерешени 
предмети во судот 

- 244 предмети 

9.Предвидена просечна ориентациона 
норма на судот 

-100% 

10.Вкупно остварена ориентациона 
норма на ниво на судот 

-168,69 % 

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

- 10 (шест) КУИКП предмети и  
- 1 Кривичен предмет и 
-1 ПРК-Ј –Прекршочен предмет 
-1 ПРК-С-Прекршочен предмет  
     

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

   3 предмети од кои: 
( 1-К –предмет и 2-КУИКП) 

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

 1-(еден) П1 предмет, укинат предмет и 
при повторниот  упис  на предметот во 
Акмис системот кој содржел и времена 
мерка  направен  е привид  дека била 
укината временета мерка  а реално била  
укината пресудата од страна на 
Апелациониот суд Штип.   

14.Вкупен број на ненормирани 
нерешени предмети од претходниот 
период 

- 153 предмети 

15.Вкупен број на примени 
ненормирани предмети 

- 575 предмети  
 

16.Вкупен број на ненормирани 
предмети во работа 

-728 предмети 

17.Вкупен број на ненормирани решени 
предмети 

- 610 предмети 

18.Вкупен број на ненормирани 
нерешени предмети 

-118  предмети  
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19.Податоци за работата на 
канцеларијата за односи со јавност 

- Број на поднесоци доставени до 
јавната канцеларија 

 
 
- 3 поднесоци 

- Број на доставени одговори од 
јавната канцеларија 

- 3 одговори  

20.Број на одржани седници на судиите 
во судот 

- 4 (четири) 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  

 
 
Од страна на Судот е упатено барање до 
Адвокатската заедница-Радовиш со цел 
адвокатите да поднесат барања за 
пристап до судскиот систем како би 
можеле да се регистрираат, со цел 
писмената да им се доставуваат преку 
електронска достава, и од нив само 
тројца се имаат регистрирано.  

 
 
Со почит,  
 
 
                                                                                               Основен суд Радовиш 
                                                                                                     Претседател,  
                                                                                               Костадин Петров  


