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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 2014 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 2014 година, Основниот суд Тетово во работа 
имал 6.284 предмети кои како нерешени биле префрлени од претходниот извештаен 
период. Во текот на 2014 година во Судот се заведени 20.028 предмети, кои заедно со 
бројот на нерешени предмети ја даваат бројката од 26.312 предмети во работа. Судиите 
на Основниот суд Тетово во текот на 2014 година решиле вкупно 20.129 предмети, а 
како нерешени во 2015 година останати се 6.183 предмети, од што произлегува 
заклучокот дека успешно е совладан приливот на нови предмети.

СУМАРЕН ПРЕГЛЕД                                                                      
за движење на предметите 
од Јануари до Декември 

2014 година

Нерешени 
предмети на 
почеток на 
годината

Ново примени 
предмети

Вкупно 
предмети во 

работа

Вкупно 
решени 
предмети

Нерешени 
предмети

КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ 4.353 14.884 19.237 14.541 4.696

ГРАЃАНСКИ ПРЕДМЕТИ 1.928 4.746 6.674 5.189 1.485
ПРЕДМЕТИ ОД СУДСКА 
УПРАВА 3 398 401 399 2

ВКУПНО 6.284 20.028 26.312 20.129 6.183
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Стечај СТ 42 246 288 249 39

Заверки ПСО ЗАВ 2 91 93 92 1

Замолници ЗАМ С 17 69 86 65 21

Предмети од судска упрaва СУИЗЗ СУ 1 378 379 379 0

Трговски спорови ТС ТС1 44 133 177 138 39

Парнични-мала вредност
МАЛВП 
МАЛВ-ТС 

115 448 563 480 83

Повторување на постапката 
во парнично

ППОВ 0 17 17 11 6

Работни спорови РО 24 342 366 329 37

Платни налози-предлог ПЛ 0 0 0 0 0

Платни налози по приговор ПЛ1 29 18 47 34 13

Приговори против 
неправилности при 

ППНИ 0 131 131 131 0

Разни граѓански предмети Р 343 0 343 335 8

ВонПарнични 
Предмети(ВПП)

ВПП ВПП2 
ОДС

19 367 386 251 135

Оставина О 960 1.435 2.395 1.640 755

Имотни спорови П1 173 664 837 679 158

Семејни спорови П2 53 356 409 356 53

Ликвидација Л 0 5 5 5 0

Против извршување ПИ 4 8 12 10 2

Оставина по приговор О1 0 7 7 7 0

Останати вонпарнични 
предмети

РВПП 0 6 6 6 0

Физичка делба ВПП2 31 59 90 64 26

Регистрација на политички 
партии и др.

РПП 0 3 3 3 0

Евиденција на преставки и 
поплаки

УПП 2 20 22 20 2

Облигациони спорови П4 72 329 401 294 107

Издавање дозволи ИДС 0 12 12 10 2

1.928 4.746 6.674 5.189 1.485

СУМАРЕН ПРЕГЛЕД                                                                      
за движење на предметите од 
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Предмети во кривична 
истрага

К-ООА КИ 37 49 86 83 3

Определени истражни 
дејствија

ОИД КПП 17 164 181 180 1

Разни истражни дејствија КРИ 12 8 20 20 0

Предмети за кривично 
полнолетни

К 228 870 1.098 983 115

За кривичен совет (во 
претходна постапка) вон 

КС КПОВ КУК 
КП КСП ЕК 

32 615 647 635 12

Кривични предмети спрема 
малолетници

КМ 10 46 56 54 2

Повикани лица на 
издржување казна затвор 

КУИКП 160 532 692 370 322

Извршување на 
малолетнички затвор и 

КУИКМ 1 0 1 1 0

Условен отпуст и прекин на 
казна

УО 4 5 9 9 0

Извршување на прекршочни 
санкции

ИПРК 0 3.277 3.277 1.417 1.860

Замолници во кривична 
област

ЗАМ-К 0 3 3 3 0

Прекршочни предмети
ПРК1 ПРК2 
ПРКМ ПРКС 

ПРКЈ
2.936 8.677 11.613 9.635 1.978

Извршување на кривични 
глоби, трошоци и паушал

ИКП 916 537 1.453 1.122 331

Прекин на издржување на 
казна

ПК 0 11 11 7 4

Извршување на кривични и 
прекршочни санкции и 

ИСАМ 0 78 78 10 68

Кривичен совет за 
прекршоци

ПРК-ПОВ 0 12 12 12 0

4.353 14.884 19.237 14.541 4.696
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СУИЗЗ СУ 1 378 379 379 0

УПП 2 20 22 20 2

СУМАРЕН ПРЕГЛЕД                                                                      
за движење на предметите од 
Јануари до Декември 2014 

година

Предмети од судска упрaва

Евиденција на преставки и 
поплаки



КРИВИЧЕН ОДДЕЛ

Со Годишниот распоред, во Кривичниот оддел на Основниот суд Тетово во 
2014 година постапувале 15 судии: судијата м-р Верка Костовска како одговорен 
судија на Одделот, судиите Назиф Илијази, Зорица Евтимовска, Ајрула Идризи, Бетим 
Јахја и Јордан Велковски (до 05.11.2014 година, кога е назначен за судија на претходна 
постапка) како судии во Кривичното одделение за полнолетни лица, судијата Садула 
Изаири како судија на претходна постапка (до 28.10.2014 година), судијата Хасан 
Асани како судија за малолетници и судија за извршување на санкциите, судиите 
Мемет Мемети, Василка Маринковиќ, Борка Златевска, Лидија Илиевска, Хириете 
Цека, Ивица Николовски (до 28.10.2014 година) и Драган Ѓеровски (од 05.11.2014 
година) во Одделението за прекршоци.

I. ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА ИСТРАГА, ОПРЕДЕЛЕНИ ИСТРАЖНИ 
ДЕЈСТВИЈА, РАЗНИ ИСТРАЖНИ ДЕЈСТВИЈА И ЗАМОЛНИЦИ ВО 
КРИВИЧНА ОБЛАСТ 

Согласно новиот Закон за кривична постапка, кој започна да се применува од 
01.12.2013 година, истражниот судија беше заменет со судија во претходна постапка. 
Од 16.01.2014 година, за судија во претходна постапка во Основниот суд Тетово е 
назначен судијата Садула Изаири, кој работеше на оваа материја се до 28.10.2014 
година, кога со Одлука на Судскиот совет на РМ е делегиран времено да ја извршува 
судската функција во Основен суд Скопје I Скопје-Одделение за прекршоци. Од 
05.11.2014 година за судија во претходна постапка е назначен судијата Јордан 
Велковски.

нерешени 
предмети од 
претходниот 

извештаен период

примени 
нови 

предмети

вкупно 
предмети во 

работа

вкупно решени 
предмети

нерешени 
предмети

КООА, КИ 37 49 86 83 3
ОИД, КПП 17 164 181 180 1
КРИ 12 8 20 20 0
ЗАМК 0 3 3 3 0

ВКУПНО 66 224 290 286 4

II. КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ СПРЕМА ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Во Кривичниот оддел спрема полнолетни лица, во текот на 2014 година, 
согласно Годишниот план и распоред постапувале 6 судии: судијата м-р Верка 
Костовска како одговорен судија на Кривичниот оддел и судиите Назиф Илијази, 
Зорица Евтимовска, Бетим Јахја, Јордан Велковски (до 05.11.2014 година, кога е 
назначен за судија во претходна постапка) и Ајрула Идризи (од 16.01.2014 година).

нерешени предмети 
од претходниот 
извештаен период

примени нови 
предмети

вкупно 
предмети во 

работа

вкупно решени 
предмети

нерешени 
предмети

228 870 1.098 983 115



до 30 дена
30 дена - 3 
месеци

3 месеци - 
6 месеци

6 месеци - 
1 година

1 година - 
2 години

над 2 
години

Вкупно 
предмети

567 194 113 69 37 3 983

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени
939 38 6 0 983

ТРАЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДОНЕСУВАЊЕ ДО 
ЕКСПЕДИРАЊЕ

III. КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ СПРЕМА МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА

Во текот на 2014 година, по кривичните предмети спрема малолетни лица
постапувал судијата Хасан Асани.

нерешени предмети 
од претходниот 
извештаен период

примени нови 
предмети

вкупно 
предмети во 

работа

вкупно решени 
предмети

нерешени 
предмети

10 46 56 54 2

до 30 дена
30 дена - 3 
месеци

3 месеци - 
6 месеци

6 месеци - 
1 година

1 година - 
2 години

над 2 
години

Вкупно 
предмети

5 27 17 5 0 0 54

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени
53 1 0 0 54

ТРАЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДОНЕСУВАЊЕ ДО 
ЕКСПЕДИРАЊЕ

IV. ПРЕКРШОЧНИ ПРЕДМЕТИ

Во прекршочното одделение, со Годишниот распоред за работа, во текот на 
2014 година распоредени биле 8 судии за прекршоци: судијата судијата Ивица 
Николовски (кој работеше на оваа материја се до 28.10.2014 година, кога со Одлука на 
Судскиот совет на РМ е делегиран времено да ја извршува судската функција во 
Основен суд Скопје I Скопје-Одделение за прекршоци), судијата Мемет Мемеди, 
судијата Борка Златевска, судијата Василка Маринковиќ, судијата Хириете Цека, 
судијата Лидија Илиевска, судијата Драган Ѓеровски (од 05.11.2014 година), и судијата 
Хасан Асани, кој постапувал по прекршочни предмети во кои како сторители се 
јавувале малолетни лица.

нерешени предмети 
од претходниот 
извештаен период

примени нови 
предмети

вкупно 
предмети во 

работа

вкупно решени 
предмети

нерешени 
предмети

2.936 8.677 11.613 9.635 1.978



до 30 дена
30 дена - 3 
месеци

3 месеци - 
6 месеци

6 месеци - 
1 година

1 година - 
2 години

над 2 
години

Вкупно 
предмети

2.495 3.864 1.478 1.318 429 51 9.635

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени
8.226 837 503 69 9.635

ТРАЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДОНЕСУВАЊЕ ДО 
ЕКСПЕДИРАЊЕ

V. ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Во текот на 2014 година, по предметите за извршување на санкциите 
постапувал судијата Хасан Асани.

нерешени 
предмети од 
претходниот 

извештаен период

примени 
нови 

предмети

вкупно 
предмети во 

работа

вкупно решени 
предмети

нерешени 
предмети

КУИКП 160 532 692 370 322
КУИКМ 1 0 1 1 0
ПК 0 11 11 7 4
ИКП 916 537 1.453 1.122 331
ИПРК 0 3.277 3.277 1.417 1.860
ИСАМ 0 78 78 10 68

VI. ОДЛУКИ НА КРИВИЧЕН СОВЕТ (ВО ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА) ВОН 
ГЛАВЕН ПРЕТРЕС

Кривичниот совет на Основниот суд Тетово од чл.25 ст.5 од новиот Закон за 
кривична постапка во текот на 2014 година формиран од 3 судии одлучувал по повеќе 
предмети заведени во различни уписници.

нерешени 
предмети од 
претходниот 

извештаен период

примени 
нови 

предмети

вкупно 
предмети во 

работа

вкупно решени 
предмети

нерешени 
предмети

КС, КПОВ, КУК, КП, 
КСП, ЕК, КСКР

32 615 647 635 12

УО 4 5 9 9 0
ПРК-ПОВ 0 12 12 12 0



ГРАЃАНСКИ ОДДЕЛ

Со Годишниот распоред, во Граѓанскиот оддел на Основниот суд Тетово во 
2014 година постапувале 14 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,  судијата Абдула 
Азари, судијата Шемседин Јусуфи (до 29.02.2014 година кога е избран за член на 
Судскиот совет на РМ), судијата Драган Ѓеровски (до 05.11.2014 година) и судијата
Љупчо Спироски (кој работеше на оваа материја се до 28.10.2014 година, кога со 
Одлука на Судскиот совет на РМ е делегиран времено да ја извршува судската 
функција во Основен суд Скопје I Скопје-Одделение за прекршоци).

I. ПАРНИЧНИ ПРЕДМЕТИ  

Во текот на 2014 година, во работа се примени 2.174 нови парнични предмети, а 
со заостатокот од нерешени 466 предмети, вкупно во работа имало 2.640 предмети.

нерешени 
предмети од 
претходниот 

извештаен период

примени 
нови 

предмети

вкупно 
предмети во 

работа

вкупно решени 
предмети

нерешени 
предмети

МАЛВП, МАЛВТС 115 448 563 480 83
ППОВ 0 17 17 11 6
ПЛ1 29 18 47 34 13
П1 173 664 837 679 158
П2 53 356 409 356 53
П4 72 329 401 294 107
РО 24 342 366 329 37
ВКУПНО 466 2.174 2.640 2.183 457

Од вкупниот број парнични предмети, во текот на извештајниот период решени 
се вкупно 2.183 предмети, додека нерешени останале вкупно 457 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

628 769 475 236 60 15 2.183

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени
1.882 186 73 42 2.183

ТРАЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДОНЕСУВАЊЕ ДО 
ЕКСПЕДИРАЊЕ

II. ТРГОВСКИ СПОРОВИ, СТЕЧАИ И ЛИКВИДАЦИИ

Во Стопанското одделение на Основниот суд Тетово во текот на 2014 година 
постапувале судијата Амди Мифтари и судијата Јасмина Лазароска.



нерешени 
предмети од 
претходниот 

извештаен период

примени 
нови 

предмети

вкупно 
предмети во 

работа

вкупно решени 
предмети

нерешени 
предмети

ТС, ТС1 44 133 177 138 39
СТ 42 246 288 249 39
Л 0 5 5 5 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

54 248 61 19 5 5 392

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени
354 28 9 1 392

ТРАЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДОНЕСУВАЊЕ ДО 
ЕКСПЕДИРАЊЕ

III. ВОНПРОЦЕСНИ ПРЕДМЕТИ

Во текот на 2014 година, по вонпроцесните предмети постапувала судијата
Душанка Мерџановска.

нерешени 
предмети од 
претходниот 

извештаен период

примени 
нови 

предмети

вкупно 
предмети во 

работа

вкупно решени 
предмети

нерешени 
предмети

ВПП, ВПП2, ОДС 19 367 386 251 135
ВПП2 31 59 90 64 26
РВПП 0 6 6 6 0
ПИ 4 8 12 10 2
О1 0 7 7 7 0
ПСО, ЗАВ 2 91 93 92 1
ЗАМ-С 17 69 86 65 21
Р 343 0 343 335 8
РПП 0 3 3 3 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

271 157 55 315 27 8 833

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ГЛАВНАТА РАСПРАВА

до 8 дена од 9 до 15 дена од 16 до 30 дена над 30 дена Вкупно решени
805 20 2 6 833

ТРАЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДОНЕСУВАЊЕ ДО 
ЕКСПЕДИРАЊЕ



IV. ОСТАНАТИ ПРЕДМЕТИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
СУДОТ

нерешени 
предмети од 
претходниот 

извештаен период

примени 
нови 

предмети

вкупно 
предмети во 

работа

вкупно решени 
предмети

нерешени 
предмети

О 960 1.435 2.395 1.640 755
СУ, СУИЗЗ 1 378 379 379 0
УПП 2 20 22 20 2
ППНИ 0 131 131 131 0
ИДС 0 12 12 10 2

КВАЛИТЕТ НА РАБОТЕЊЕТО НА СУДИИТЕ
ПРИ ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО

Обжалени 
предмети по кои 

одлучил 
второстепениот суд

Потврдени 
одлуки

Преиначени 
одлуки

Укинати 
одлуки

Делумно 
укинати 
одлуки

Абдула Азари 12 8 3 1 0
Ајрула Идризи 6 4 0 2 0
Амди Мифтари 55 43 2 10 0
Бетим Јахја 55 24 12 18 1
Борка Златевска 246 139 43 64 0
Василка Маринковиќ 225 155 22 48 0
Верка Костовска 43 27 12 4 0
Драган Ѓеровски 79 55 5 17 2
Душанка Мерџановска 35 24 2 9 0
Зоран Герасимовски 64 35 7 20 2
Зорица Евтимовска 53 32 9 11 1
Ивица Николовски 98 75 4 19 0
Илир Реџепи 78 47 6 25 0
Јасмина Лазаровска 93 62 15 15 1
Јордан Велковски 38 20 9 9 0
Лидија Илиевска 153 108 16 27 2
Љупчо Спировски 46 30 2 14 0
Мемет Мемеди 126 85 21 20 0
Назиф Илијази 48 33 8 4 3
Оливера Таталовиќ 40 33 1 6 0
Садула Изаири 135 69 17 49 0
Славица Тоиќ 67 42 7 17 1
Слаѓана Илијевска 85 47 12 25 1
Томислав Бошковски 52 38 5 7 2
Ханиф Зендели 85 67 8 10 0
Хасан Асани 21 13 1 7 0
Хуриете Цека 218 154 31 30 3
Шемседин Јусуфи 8 6 0 2 0



Треба да се напомене дека во текот на 2014 година, второстепениот суд 
постапувал и по одлуки на судии кои се пензионирани пред 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 2014 година. Работното тело за управување и двжење со 
предмети, меѓу другото, секој месец ја разгледува состојбата со старите предмети и 
изготвува месечни извештаи.

Уписници

Нерешени 
предмети од 
претходен 
извештаен 
период

Предмети кои 
добиле статус 
на стари во 
текот на 2014 

година

Вкупно стари 
предмети во 

работа

Решени стари 
предмети

Остаток на 
стари предмети

СТ 4 0 4 3 1
ЗАМ-С 0 1 1 1 0
К 16 31 47 28 19
КС 0 3 3 3 0
КМ 0 1 1 1 0
КУИКП 44 44 88 34 54
КУИКМ 1 0 1 1 0
УО 1 0 1 1 0
ПРК 38 247 285 188 98
ТС, ТС1 6 4 10 7 3
МАЛВП, МАЛВТС 1 3 4 3 1
РО 1 3 4 4 0
ПЛ1 8 6 14 9 5
ВПП 4 0 4 3 1
О 88 185 273 141 132
ИКП 109 329 438 438 0
П1 26 22 48 38 10
ПИ 0 1 1 0 1
ВПП2 0 2 2 1 1
УПП 1 0 1 1 0
Р 4 0 4 4 0

ВКУПНО 352 882 1.234 909 326



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, во месец Јануари 
2014 година од Судскиот буџетски совет на РМ побарани се средства за примање на 
судски референти-дактилографи (7 извршители), помлади судски референти-
доставувачи (8 извршители), хигиеничари (3 извршители), одржувачи на возниот парк-
возачи (2 извршитела) и судски полицајци (2 извршитела). Со допис 07-201/2 од
21.02.2014 година, Судскиот буџетски совет на РМ го известил Основниот суд Тетово 
дека и во 2014 година продолжува да важи забраната за нови вработувања, како и 
забраната за вертикални унапредувања кај сите буџетски корисници, така да и во 2014 
година Судот се соочи со проблем од недостаток на вработени на наведените работни 
места. Ова дотолку повеќе што во текот на 2014 година на неколку вработени им 
престана работниот однос, и тоа поради исполнување на услови за пензионирање
работниот однос им прекина на Лилјана Ѓорѓевска (самостоен референт), Зорица 
Симовска и Снежана Николовска (дактилографи), Елхем Рамадани и Џемил Азири 
(доставувачи) и Даница Куриу (хигиеничар), додека Билјана Тофиловска (виш судски 
соработник) со спогодба за превземање се вработи во Основниот суд Скопје I.

Во текот на 2014 година во Основниот суд Тетово, со спогодби за превземање 
од ЈП „Македонски шуми“ Скопје вработени се 4 извршители, и тоа Нермин Емини на 
работно место дактилограф, Евица Јакофоска и Амире Абази на работно место 
хигиеничар и Марјан Станковски на работно место доставувач. И покрај овие 
вработувања, останува констатацијата дека заради подобрување на кадровската 
состојба и Судот да биде поефикасен и поажурен во вршењето на судиската функција и 
успешно да ја реализира Програмата за работа за 2015 година, потребно е да бидат 
одобрени средства за погоре наведените вработувања.

Во текот на 2014 година 3 судии од Основниот суд Тетово, судијата Садула 
Изаири, судијата Љупчо Спировски и судијата Ивица Николовски со Одлука на 
Судскиот совет на РМ од 28.10.2014 година се делегирани времено да ја извршуваат 
судската функција во Основен суд Скопје I Скопје-Одделение за прекршоци, додека 
судијата Шемседин Јусуфи на ден 29.02.2014 година е избран за член на Судскиот 
совет на РМ.

За безбедноста на вработените и на странките во и околу судската зграда се 
грижи судската полиција. Во моментот во Судот вработени се 6 судски полицајци, но 
за да може успешно да ја вршат својата задача, потребно е да бидат вработени уште 
двајца извршители, 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 2014 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 
2014 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.

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 2014 година примила вкупно 17 
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.

На web страната на Судот во текот на 2014 година објавени се 788 
анонимизирани одлуки. Релативно малиот број објавени одлуки е последица на малиот 
web простор со кој располага web страната на Судот ostetovo.mk, поради што Судот е 
приморан да ги брише старите анонимизирани пресуди за да може да објави нови. 
Поради ваквите технички проблеми, web страната на Судот е премногу бавна при 
објавувањето на анонимизираните одлуки, повеќе пати не се отвора ниту админ-
панелот што создава и дополнителни проблеми.

Сите организирани настани од страна на Основниот суд Тетово се објавуваат на 
web страната на Судот. Во текот на 2014 година на интернет страната објавено е и едно 
соопштение. На 25.10.2014 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 2014 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 2014 година во Основниот суд Тетово биле заведени и 4 предмети по барање 
за трансфер на осудени лица во странска држава, а по распишани меѓународни 
потерници во овој период заведени се и 8 предмети 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.

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. 

Во прилог доставена е табела со ИКТ технологија со која располага Основниот 
суд Тетово. Од табелата се гледа дека значителен дел од опремата 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 2014 година направи План за 
реализација на јавни набавки во текот на 2014 година. Согласно Планот, во текот на 
2014 година биле планирани и реализирани 3 јавни набавки, и тоа:
- Јавна набавка на тонери Договорот е склучен на 17.10.2014 година по 

претходно спроведена тендерска постапка,
- Јавна набавка на канцелариски Договорот е склучен на 01.10.2014 година по 
  материјал претходно спроведена тендерска постапка и
- Јавна набавка на разни Договорот е склучен на 30.09.2014 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


