
1.Предметно работење на ниво на суд

Нерешени предмети 

на почеток на 

годината

Новопримени 

предмети

Предмети 

повторно во 

работа

Погрешно 

заведени

Вкупно предмети 

во работа

Решени 

предмети

Останати 

нерешени 

предмети

6183 26340 706 18 33211 28031 5180

2. Судска управа

Вид на предмети од 

уписник

Нерешени 

предмети на 

почеток на 

годината

Новопримени 

предмети

Предмети 

повторно во 

работа

Погрешно 

заведени

Вкупно 

предмети во 

работа

Решени 

предмети

Останати 

нерешени 

предмети

СУ-СУ-07 0 1035 1 0 1036 1036 0

СУ-ДОВ И СУ-СТРДОВ 0 0 0 0 0 0 0

СУ-ИЗЗ 0 99 0 0 99 98 1

УПП 2 14 1 0 17 17 0

СПИ 0 0 0 0 0 0 0

Вкупно 2 1148 2 0 1152 1151 1

3.Квалитет на предметите на ниво на суд

број % број % Број %

28031 1330 4,744 395 1,4 295 1,05

4.Предметно работење на ниво на оддел

Оддел

Нерешени 

предмети на 

почеток на 

годината

Новопримени 

предмети

Предмети 

повторно во 

работа

Погрешно 

заведени

Вкупно 

предмети во 

работа

Решени 

предмети

Останати 

нерешени 

предмети

Кривичен оддел 4698 21207 513 15 26403 22491 3912

Граѓански оддел 1483 3985 191 3 5656 4389 1267

Судска управа 2 1148 2 0 1152 1151 1

Вкупно 6183 26340 706 18 33211 28031 5180

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО

Решени
преиначениукинатипотврдени



5. Квалитет на предмети на ниво на оддел

број % број % Број %

Кривичен оддел 4698 945 20,11494253 277 5,896126011 236 5,02341422

Граѓански оддел 1483 385 25,96089009 118 7,956844235 59 3,97842212

Судска управа 2 0 0 0 0 0 0

Вкупно 6183 1330 21,51059356 395 6,388484554 295 4,77114669

6. Состојба со стари предмети

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

7 .Просторни капацитети, информатичка опрема и човечки ресурси

Вкупно остаток 274
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274

Граѓански оддел
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27

56

Кривичен оддел Кривичен оддел

Граѓански оддел

Број на предмети

155

201

356

177

179

171

310

Оддел Статус

преиначени
Оддел

Година Број на предмети

решени
потврдени укинати

ОДДЕЛ



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.

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 поглед на состојбата на информатичката опрема со која располага Основен Суд Тетово може да се заклучи дека истата во поголем дел ги 

надминува амортизационите планови односно повеќе од опремата поминала повише од 8 години сметајки го годишниот процент на 

амортизација истите се тотално амортизирани. Соочени сме со недоволни средства за сервисирање и тековно оддржување што претставува 

проблем кој се провлекува секоја година. Особено е лоша состојбата со печатарите кои поради економскиот фактор (користење на 

компатибилни тонери) се доведуваат во катастрофална состојба односно истите стануваат нефункционални. Мрежната инфраструктура не ги 

задоволува ниту основните стандарди ниту пак потребите со оглед на обемното користење на апликациите АКМИС и АБМС.

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, Основниот суд Тетово во неколку наврати од 

Судскиот буџетски совет на РМ побарал обезбедување средства за вработувања, односно за пополнување на непотполнетите работни места. И 

покрај фактот што изминатите неколку години во Судот се вработија лица преку превземање од Секретаријатот за спроведување на 

Рамковниот договор, како и од ЈП „Македонски шуми“ Скопје, останува констатацијата дека заради подобрување на кадровската состојба и 

зголемување на ефикасноста и ажурноста во вршењето на судиската функција и успешно реализирање на предвидениот план и програма за 

работа на Судот, потребно е да бидат одобрени средства за пополнување на непотполнетите работни места согласно Правилникот за 

систематизација на работните места во Основниот суд Тетово.


