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ВОВЕД И СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ

ОСНОВНИОТ СУД ТЕТОВО како самостоен и независен државен орган, во 
рамките на единствениот судски систем, според организацијата, структурата и 
надлежноста, согласно Законот за судовите (Сл.весник на РМ бр. 58/06, Измена и 
дополнување Сл.весник на РМ бр.35/08 и Измена и дополнување Сл.весник на РМ 
бр.150/10) спаѓа во редот на поголемите првостепени судови во Р.Македонија со 
проширена судска надлежност, кој судската власт ја врши на подрачјето на општините: 
Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце.

Внатрешната организација на Судот, начинот на работење, водењето на 
евиденции за предметите, како и водење на уписниците и другите книги, 
постапувањето со списите и друго, како што е предвидено согласно Законот за 
судовите е уредена согласно Судскиот деловник.

Вршејќи ја судската власт, како водечки тенденции за овој Суд се поставените 
функции и цели за непристрасно применување на правото независно од положбата и 
својството на странките; заштита, почитување и унапредување на човековите права и 
основни слободи; обезбедување еднаквост, рамноправност, не дискриминација по кој 
било основ и обезбедување правна сигурност врз основа на владеење на правото, 
притоа секогаш почитувајќи ги начелата за законитост и легитимност, рамноправност 
на странките, судење во разумен рок, правичност, јавност, контрадикторност, 
двостепеност, зборност, усност, непосредност, право на одбрана, односно застапување, 
слободна оцена на доказите и економичност.

Преку примена на вака поставените демократски и транспарентни пропишани 
темели, Основниот суд Тетово, преку својата професионална ангажираност и стручна 
посветеност во работата во 2015 година успеа да го намали целокупниот број на 
предмети во работа во овој Суд, а со тоа и да го подобри општиот впечаток за 
транспарентност во работењето.

* * *

На почетокот од извештајната 2015 година, Основниот суд Тетово во работа 
имал 6.183 предмети кои како нерешени биле префрлени од претходниот извештаен 
период. Во текот на 2015 година во Судот се заведени 27.028 предмети, кои заедно со 
бројот на нерешени предмети ја даваат бројката од 33.211 предмети во работа. Судиите 
на Основниот суд Тетово во текот на 2015 година решиле вкупно 28.031 предмети, а 
како нерешени во 2016 година останати се 5.180 предмети, од што произлегува 
заклучокот дека успешно е совладан приливот на нови предмети.



Оддел

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

Кривичен оддел 4.698 21.207 513 15 26.403 22.491 3.912

Граѓански оддел 1.483 3.985 191 3 5.656 4.389 1.267

Судска управа 2 1.148 2 0 1.152 1.151 1

Вкупно 6.183 26.340 706 18 33.211 28.031 5.180

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

Кривичен совет 
ПРК

0 16 0 0 16 14 2

Издавање на 
дозволи

2 44 0 2 44 44 0

Кривични 
полнолетни

115 737 54 0 906 820 86

Кривични 
малолетни

2 29 2 0 33 21 12

КУИКП 322 817 0 0 1.139 757 382

КУИКМ 0 1 0 0 1 0 1

ЗАМ-К 0 3 0 0 3 3 0

Оценка на 
обвинителен акт 

3 72 0 0 75 73 2

Разни кривични 0 3.064 0 0 3.064 3.064 0

За Кривичен 
совет вон главен 
претрес

12 650 11 0 673 664 9

ИПРК 1.860 6.262 0 3 8.119 6.195 1.924

ИКП 331 593 0 0 924 833 91

ПК 4 17 0 0 21 14 7

ИСАМ 68 132 1 0 201 201 0

Определени 
дејствија во 
претходна 
постапка-
кривично

1 144 0 0 145 145 0

ПРК 1.978 8.626 445 10 11.039 9.643 1.396

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

СТ 39 153 2 0 194 175 19

ТС 39 99 20 0 158 122 36

Л 0 2 0 0 2 2 0



Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

Имотни 158 564 49 1 770 603 167

Семејни 53 363 4 0 420 359 61

Облигациони 107 264 47 0 418 299 119

Заверки 1 96 0 0 97 96 1

Замолници 21 71 0 0 92 79 13

Парнични мала 
вредност

83 350 33 1 465 395 70

Работни спорови 37 160 8 0 205 168 37

Платни налози по 
приговор

13 7 2 0 22 19 3

ППНИ 0 101 3 0 104 99 5

Оставина 755 1.345 3 0 2.103 1.432 671

О1 0 10 3 0 13 13 0

Разни парнични 
предмети

8 0 0 0 8 7 1

ППОВ 6 23 3 0 32 24 8

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

ВПП1 26 73 4 1 102 72 30

ВПП2 135 304 10 0 449 424 25

ПИ 2 0 0 0 2 1 1

КРИВИЧЕН ОДДЕЛ

Со Годишниот распоред, во Кривичниот оддел на Основниот суд Тетово во 
2015 година постапувале 14 судии: судијата м-р Верка Костовска како одговорен 
судија на Одделот, судиите Назиф Илијази, Зорица Евтимовска (до 01.12.2015 година, 
кога е разрешена поради исполнување услови за старосна пензија) и Бетим Јахја, како 
и судиите Ајрула Идризи како судија за извршување санкциии и судија за малолетници
и судијата Јордан Велковски како судија на претходна постапка како судии во 
Кривичното одделение и судиите Мемет Мемети (до 08.06.2015 година, кога е 
разрешен поради исполнување услови за старосна пензија), Василка Маринковиќ, 
Борка Златевска, Лидија Илиевска, Хириете Цека, Хасан Асани и Драган Ѓеровски во 
Одделението за прекршоци. На 01.12.2015 година во Одделението за прекршоци 
распореден е и судијата Садула Изаири, кој претходно со одлука на Судскиот совет на 
РМ беше делегиран времено да ја извршува судската функција во Основен суд Скопје I
Скопје-Одделение за прекршоци.



I. ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА

Во текот на 2015 година, како судија на претходна постапка постапуваше 
судијата Јордан Велковски. Од претходната година пренесен бил 1 нерешен предмет, 
додека во текот на овој извештаен период заведени се нови 144 предмети по Уписник 
„КПП“ и сите 145 предмети се решени.

II. КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ СПРЕМА ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Во Кривичниот оддел спрема полнолетни лица, во текот на 2015 година, 
согласно Годишниот план и распоред постапувале 4 судии: судијата м-р Верка 
Костовска како одговорен судија на Кривичниот оддел и судиите Назиф Илијази, 
Зорица Евтимовска (до 01.12.2015 година, кога е разрешена поради исполнување 
услови за старосна пензија) и Бетим Јахја.

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

115 737 54 0 906 820 86

до 30 дена
30 дена - 3 
месеци

3 месеци - 
6 месеци

6 месеци - 
1 година

1 година - 
2 години

над 2 
години

Вкупно 
предмети

506 152 80 58 20 4 820

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени

787 30 3 0 820

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА

III. КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ СПРЕМА ДЕЦА

Во текот на 2015 година, по кривичните предмети спрема деца постапувал
судијата Ајрула Идризи.

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

2 29 2 0 33 21 12



до 30 дена
30 дена - 3 
месеци

3 месеци - 
6 месеци

6 месеци - 
1 година

1 година - 
2 години

над 2 
години

Вкупно 
предмети

1 7 12 1 0 0 21

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени

21 0 0 0 21

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА

IV. ПРЕКРШОЧНИ ПРЕДМЕТИ

Во прекршочното одделение, со Годишниот распоред за работа, во текот на 
2015 година распоредени биле 8 судии за прекршоци: судиите Мемет Мемети (до 
08.06.2015 година, кога е разрешен поради исполнување услови за старосна пензија), 
Василка Маринковиќ, Борка Златевска, Лидија Илиевска, Хириете Цека, Хасан Асани 
и Драган Ѓеровски. На 01.12.2015 година во Одделението за прекршоци распореден е и 
судијата Садула Изаири, кој претходно со одлука на Судскиот совет на РМ беше 
делегиран времено да ја извршува судската функција во Основен суд Скопје I Скопје-
Одделение за прекршоци.

По прекршочните предмети спрема малолетни лица постапувал судијата за 
малолетници Ајрула Идризи.

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

1.978 8.626 445 10 11.039 9.643 1.396

до 30 дена
30 дена - 3 
месеци

3 месеци - 
6 месеци

6 месеци - 
1 година

1 година - 
2 години

над 2 
години

Вкупно 
предмети

2.751 4.014 1.518 800 475 85 9.643

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени

8.356 757 431 99 9.643

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА

V. ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Во текот на 2015 година, по предметите за извршување на санкциите 
постапувал судијата Ајрула Идризи.



Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

КУИКП 322 817 0 0 1.139 757 382

КУИКМ 0 1 0 0 1 0 1

ИКП 331 593 0 0 924 833 91

ИПРК 1.860 6.262 0 3 8.119 6.195 1.924

ПК 4 17 0 0 21 14 7

ИСАМ 68 132 1 0 201 201 0

VI. ОДЛУКИ НА КРИВИЧЕН СОВЕТ ВОН ГЛАВЕН ПРЕТРЕС

Кривичниот совет на Основниот суд Тетово од чл.25 ст.5 од новиот Закон за 
кривична постапка во текот на 2015 година формиран од 3 судии одлучувал по повеќе 
предмети заведени во различни уписници.

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

Кривичен совет 
вон главен 
претрес

12 650 11 0 673 664 9

ПРК-ПОВ 0 16 0 0 16 14 2

ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ

Со Годишниот распоред, во Граѓанскиот оддел на Основниот суд Тетово во 
2014 година постапувале 10 судии: судијата Амди Мифтари како одговорен судија на 
Одделот, судијата Јасмина Лазароска, судијата Душанка Мерџановска, судијата 
Славица Тоиќ, судијата Слаѓана Илиевска, судијата Оливера Таталовиќ, судијата Илир 
Реџепи, судијата Томислав Бошковски, судијата Зоран Герасимовски и судијата 
Абдула Азари.

I. ПАРНИЧНИ ПРЕДМЕТИ  

Во текот на 2015 година, во работа се примени 1.875 нови парнични предмети, а 
со заостатокот од нерешени 457 предмети, вкупно во работа имало 2.332 предмети.



Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

Имотни 158 564 49 1 770 603 167

Семејни 53 363 4 0 420 359 61

Облигациони 107 264 47 0 418 299 119

Парнични мала 
вредност

83 350 33 1 465 395 70

Работни спорови 37 160 8 0 205 168 37

Платни налози по 
приговор

13 7 2 0 22 19 3

ППОВ 6 23 3 0 32 24 8

Вкупно 457 1.731 146 2 2.332 1.867 465

Од вкупниот број парнични предмети, во текот на извештајниот период решени 
се вкупно 1.867 предмети, додека нерешени останале вкупно 465 предмети што се 
пренесени во 2015 година. 

до 30 дена
30 дена - 3 
месеци

3 месеци - 
6 месеци

6 месеци - 
1 година

1 година - 
2 години

над 2 
години

Вкупно 
предмети

468 633 468 239 53 6 1.867

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени

1.520 215 90 42 1.867

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА

II. ТРГОВСКИ СПОРОВИ, СТЕЧАИ И ЛИКВИДАЦИИ

Во Стопанското одделение на Основниот суд Тетово во текот на 2015 година 
постапувале судијата Амди Мифтари и судијата Јасмина Лазароска.

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

СТ 39 153 2 0 194 175 19

ТС 39 99 20 0 158 122 36

Л 0 2 0 0 2 2 0



до 30 дена
30 дена - 3 
месеци

3 месеци - 
6 месеци

6 месеци - 
1 година

1 година - 
2 години

над 2 
години

Вкупно 
предмети

50 169 46 20 13 1 299

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени

284 12 2 1 299

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА

III. ВОНПРОЦЕСНИ ПРЕДМЕТИ

Во текот на 2015 година, по вонпроцесните предмети постапувала судијата
Душанка Мерџановска.

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

Заверки 1 96 0 0 97 96 1

Замолници 21 71 0 0 92 79 13

О1 0 10 3 0 13 13 0

ВПП1 26 73 4 1 102 72 30

ВПП2 135 304 10 0 449 424 25

ПИ 2 0 0 0 2 1 1

Вкупно 185 554 17 1 755 685 70

до 30 дена
30 дена - 3 
месеци

3 месеци - 
6 месеци

6 месеци - 
1 година

1 година - 
2 години

над 2 
години

Вкупно 
предмети

276 202 147 28 15 17 685

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени

659 23 2 1 685

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОДЛУКА



IV. ОСТАНАТИ ПРЕДМЕТИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
СУДОТ

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново 
примени 
предмети

Предмети 
повторно во 

работа

Погрешно 
заведени

Вкупно 
предмети во 

работа

Решени 
предмети

Останати 
нерешени 
предмети

Издавање на 
дозволи

2 44 0 2 44 44 0

СУ 0 1.035 1 0 1.036 1.036 0

СУ-ИЗЗ 0 99 0 0 99 98 1

УПП 2 14 1 0 17 17 0

Оставина 755 1.345 3 0 2.103 1.432 671

ППНИ 0 101 3 0 104 99 5

КВАЛИТЕТ НА РАБОТЕЊЕТО НА СУДИИТЕ
ПРИ ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО

Обжалени 
предмети по кои 

одлучил 
второстепениот суд

Укинати 
одлуки

Делумно 
укинати 
одлуки

Преиначени 
одлуки

Потврдени 
одлуки

Абдула Азари 45 12 1 5 27
Ајрула Идризи 8 1 0 1 6
Амди Мифтари 47 10 0 2 35
Бетим Јахја 38 6 0 8 24
Борка Златевска 278 40 1 33 204
Василка Маринковиќ 235 70 0 33 132
Верка Костовска 22 3 0 2 17
Драган Ѓеровски 107 20 0 18 69
Душанка Мерџановска 29 6 1 0 22
Зоран Герасимовски 54 9 2 10 33
Илир Реџепи 61 13 0 7 41
Јасмина Лазаровска 70 18 0 1 51
Јордан Велковски 14 1 0 1 12
Лидија Илиевска 177 37 2 33 105
Назиф Илијази 32 5 2 6 19
Оливера Таталовиќ 46 9 0 1 36
Славица Тоиќ 49 9 0 4 36
Слаѓана Илијевска 63 20 1 15 27
Томислав Бошковски 48 5 0 5 38
Ханиф Зендели 90 14 0 12 64
Хасан Асани 68 11 0 8 49
Хуриете Цека 170 20 0 38 112



Треба да се напомене дека во текот на 2015 година, второстепениот суд 
постапувал и по одлуки на судии кои се пензионирани пред и за време на овој 
извештаен период.

СОСТОЈБА СО СТАРИ ПРЕДМЕТИ

Во Основниот суд Тетово и во овој извештаен период особено внимание се 
посвети на решавање на старите предмети, и тоа како на оние кои имале статус на 
стари предмети на почетокот од извештајниот период, така и на оние кои со ваков 
статус се стекнале во текот на 2015 година. Работното тело за управување и двжење со 
предмети, меѓу другото, секој месец ја разгледува состојбата со старите предмети и 
изготвува месечни извештаи.

Оддел Статус ОДДЕЛ Година

Нерешени 2009

Новопримени 2010

Вкупно во работа 2011

Решени 2012

Остаток 2013

Нерешени 2004

Новопримени 2009

Вкупно во работа 2010

Решени 2011

Остаток 2012

2013

Вкупно остаток

386 25

95 42

Вкупно остаток 274
99

274

179 56

Граѓански оддел

171

Граѓански оддел

1

310 2

481 4

Кривичен оддел

155

Кривичен оддел

0

201 8

356 10

177 27

Број на предмети Број на предмети

1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Со оглед да согласно Правилникот за систематизација на работните места во 
Основниот суд Тетово, поголем број од работните места не се пополнети, а како Судот 
имал неопходна потреба од извршители за неколку работни места, од Судскиот 
буџетски совет на РМ побарани се средства за примање на судски референти-
дактилографи (8 извршители), помлади судски референти-доставувачи (8 извршители), 
хигиеничари (3 извршители), одржувачи на возниот парк (2 извршитела) и судски 
полицајци (2 извршитела). Со допис Судскиот буџетски совет на РМ го известил 
Основниот суд Тетово дека и во 2015 година продолжува да важи забраната за нови 
вработувања, како и забраната за вертикални унапредувања кај сите буџетски 
корисници, така да и во 2015 година Судот се соочи со проблем од недостаток на 
вработени на наведените работни места. Ова до толку повеќе што во текот на 2015 
година на неколку вработени им престана работниот однос, и тоа поради исполнување 
на услови за пензионирање работниот однос на 08.06.2015 година му прекина на 
Абдулаќим Зеќири (доставувач), на 21.04.2015 година на Рами Сулејмани (доставувач) 



и на 05.10.2015 година на Душанка Маринковска (дактилограф), додека судскиот 
извршител Намик Рамадани од 28.07.2015 година е пензиониран поради инвалидност. 
На судскиот референт-дактилограф Шерифе Бериша и престана работниот однос 
поради отказ на 18.05.2015 година. 

Во текот на 2015 година со одлуки на Судскиот совет 0404 СУ бр.538/15 од 
08.06.2015 година, односно 0404 СУ бр.932/15 од 03.12.2015 година судиите Мемет 
Мемеди и Зорица Евтимовска се разрешени поради исполнување услови за старосна 
пензија. Судијата Садула Изаири од 01.12.2015 година е вратен во Основниот суд 
Тетово по истекот на времето за кои беше делегиран времено да ја извршува судската 
функција во Основен суд Скопје I Скопје-Одделение за прекршоци, додека на судиите 
Љупчо Спировски и Ивица Николовски со одлука на Судскиот совет им е продолжено 
времетраењето на временото делегирање во Основен суд Скопје I Скопје.  

За безбедноста на вработените и на странките во и околу судската зграда се 
грижи судската полиција. Во текот на 2015 година во Судот вработени беа 6 судски 
полицајци, а со одлука за превземање од Основниот суд Скопје I Скопје на 17.12.2015 
година беше преземен судскиот полицаец Влазрим Муслии. За да може успешно да ја 
вршат својата задача, потребно е да биде вработен уште еден извршител во судската 
полиција, согласно Правилникот за систематизација на работните места во Основниот 
суд Тетово. 

На влезот во судската зграда поставен е метал-детектор, како и рентген детектор 
за откривање на оружје, кој во мометнов е надвор од функција. Во зградата на судот 
поставени се и камери за видео-надзор, а Судот располага и со повеќе ПП апарати кои 
редовно се сервисираат.  

Вратите кои водат до простории кои не се предвидени за странки се обезбедени 
со електронски брави кои се отвораат само со електронски картици, додека сите 
преостанати канцеларии имаат брави со клуч. 

Предметите во судот се чуваат во посебни шкафови (метални и дрвени) кои се 
обезбедени со брави со клуч или пак со катанци, со што е овозможено безбедно чување 
на овие предмети. 

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКАТА ПРАКСА

Претседателот на Судот во текот на 2015 година  свикуваше седници на судии 
на кои редовно се разгледуваа месечните извештаи за работата на Основниот суд 
Тетово, а исто така на овие седници е разгледувана состојбата со старите предмети и
утврдувани се планови и насоки за нивно решавање со почитување на законските 
рокови за превземање на процесни дејствија. Донесени се внатрешни процедури за 
работа на работното тело за управување со движењето на предметите во Судот и 
годишниот план за управување со движењето на предметите во судот и спречување на 
создавање и намалување на заостатокот на нерешени предмети. Во согласност со 
судиите од Граѓанскиот оддел донесен е распоред за тонско снимање согласно 
одредбите од ЗПП и техничките можности на Судот, како и други тековни и актуелни 
прашања кои се наметнуваа како нужни во текот на овој извештајниот период. 

Во Кривичниот и Граѓанскиот оддел при Основниот суд Тетово во текот на 
2015 година одржувани се месечни работни состаноци, на кои се разгледуваа прашања  
од заеднички интерес, состојбата со прилив на предмети и решавање на истите, а беа 



разгледувани и прашања за потребите на работното тело за управување и движење на 
предметите во судот. Исто така, на овие работни состаноци разгледувани се одлуките 
на повисокиот суд со цел заземање на ставови за усогласување на судската пракса, а 
донесен е и заклучок од сите судии во Граѓанскиот оддел за утврдување на вредноста 
на споровите кои се битни за водење на постапката и процесирање на предметите.

Одговорен за усогласувањето на судската пракса е судијата Амди Мифтари.

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Согласно измените во Законот за судови, во Основниот суд Тетово  
функционира Канцеларија за односи со јавност, чија цел е да одговори на барањата на 
странките. Барањата најчесто се поднесуваат усмено, директно од странките, меѓутоа 
истите се доставуваат во Канцеларијата и писмено или преку електронска форма.

Канцеларијата за односи со јавност во текот на 2015 година примила вкупно 13
барања по Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и по истите 
во законскиот рок е постапено.

Од страна на Судот назначен е и портпарол, судијата м-р Верка Костовска.

Од причина што web простор со кој располага web страната на Судот 
ostetovo.mk е со лимитиран капацитет, повеќе на оваа страница не се објавуваат 
анонимизирани одлуки. Од страна на Edusoft, во самата АКМИС апликација додадени 
се опции за анонимизација на завршни одлуки, меѓутоа овој систем се уште не е 
официјално пуштен во употреба.

Сите организирани настани од страна на Основниот суд Тетово се објавуваат на 
web страната на Судот. На 25.10.2015 година, а по повод Европскиот ден за граѓанска 
правда организиран беше отворен ден за граѓаните, кога на поголем број граѓани (пред 
се студенти од правните факултети) им беше презентирана работата на целиот Суд, а 
со цел поблиска информираност со нивните права и правниот систем на РМ.

Основниот суд Тетово врши меѓународна соработка согласно домашното 
законодавство, како и врз основа на ратификуваните меѓународни договори. Во текот 
на 2015 година Судот постапувал по граѓански и кривични замолници поднесени како 
од странски државјани, така и од службени органи на странски држави. Исто така, во 
текот на 2015 година во Основниот суд Тетово биле заведени и 2 предмета по барање 
за трансфер на осудени лица во странска држава, а по распишани меѓународни 
потерници во овој период заведен е и 1 предмет за естрадиција по Уписник „ЕК“.

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Во Основниот суд Тетово се користат, односно активни се 98 работни единици-
персонални компјутери, сите мрежно поврзани и со пристап до следните програмски 
апликации:



- АВМЅ 1 работна станица за финансиско и буџетско работење (шеф на 
сметководство), 1 работна единица за пресметка на плата и благајничко 
работење и 1 работна единица во магацинско и материјално работење. 
Сите три работни станици се опремени со локални печатачи од тип 
Lexmark и Epson.

- АКМИС Се користи активно во сите преостанати работни станици (95 PC) и тоа 
кај судиите, соработниците, референтите, судниците, одделенијата, 
архивата итн.

- Апликација за изготвување извештаи до ССРМ, (1 работна единица), се користи од 
службено лице за креирање месечни, квартални, полугодишни и годишни 
извештаи за работата на Судот и судиите, како и за менаџирање со 
статистичките податоци важни за квалитетот на решавање на 
предметите.

Од вкупно 8 судници, во 4 од нив има инсталирано опрема за тонско снимање, 
меѓутоа поради дефект на hardware-от, 2 од нив не се функционални, и покрај тоа што 
за проблемот се известени надлежните.

Во поглед на погоре наведените апликации се врши повремена доградба на 
истите од страна на овластени лица (нпр.Edusoft за АКМИС апликацијата) и сите 
воочени проблеми, во координација и соработка со Edusoft во најкраток можен рок се 
отстрануваат.

Во поглед на инфраструктурата на мрежата, потребна е целосна замена од 
причина што истата не кореспондира со апликациите и компјутерската опрема што се 
користи во Судот. 

Значителен дел од информатичката опрема е стар и амортизиран. Предлог на 
ИКТ Одделението е да се изврши замена на сите локални печатачи со мрежни печатачи 
со поголем капацитет, кои би придонеле за ефикасноста и економичноста на Судот.

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА ОПРЕМЕНОСТ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА НА 
СУДОТ

Инвестиционото одржување на судската зграда спаѓа во надлежност на 
Министерството за правда, односно сета опрема се обезбедува од нивна страна (Судот 
не располага со сопствен буџет за ваквото одржување).

Во текот на 2008 година од страна на Министерството за правда извршена е 
целосна реконструкција на судската зграда, која опфати реконструкција и промена на 
фасадата на зградата, промена на вратите и прозорите, така да зградата е во релативно 
добра функционална состојба, но тековното одржување на судската зграда не е на 
задоволително ниво поради недостаток на буџетски средства, што е очигледен 
хендикеп во тековното одржување. Проблем се јавува со парното греење (дотраеност 
на котелот, радијаторите и инсталацијата) и со подрумските простории кои се во лоша 
состојба, бидејќи не беа опфатени со реконструкцијата од 2008 година. И кровната 
конструкција е во лоша состојба, па особено во зимно време се јавуваат одредени 
проблеми кои Судот не може да ги отклони.



Поради зголемениот број на вработени, а и поради фактот што судската зграда 
ја користат и Основното јавно обвинителство Тетово и Државното правобранителство 
Тетово, неопходно е да биде дограден уште еден кат, за кое нешто од страна на 
Основниот суд Тетово е изготвен и Идеен проект за надградба на III кат на зградата на 
Судот.

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ

Основниот суд Тетово во текот на месец Јануари 2015 година направи План за 
реализација на јавни набавки во текот на 2015 година. Согласно Планот, во текот на 
2015 година биле планирани и реализирани 2 јавни набавки, и тоа:
- Јавна набавка екстра-лесно Договорот е склучен на 25.11.2015 година по 
масло за греење претходно спроведена тендерска постапка и

- Јавна набавка на разни Договорот е склучен на 01.12.2015 година по
канцелариски материјали претходно спроведена тендерска постапка.

Постапките се извршени според динамиката на потребите на Судот и врз основа 
на Планот за реализација на јавните набавки.

Претседател на Основен суд Тетово
Ханиф Зендели


