
Извештај 

за работата на Основен суд Берово за 2019 година

Основнот суд во Берово е суд од основна надлежност за општините Берово и Пехчево.

Предметната  работа  во  2019 година  во  судот  се  одвиваше  на  решавање на  предмети  кои
останале нерешени во претходната 2018 година по сите области и новопримените предмети во
текот  на  2019 година.  Вкупно  по  сите  видови  во  2019 година  судот  постапувал  по  3931
предмети,  а  нивното  движење  по  сите  основи  е  прикажано  во  табеларниот  преглед  со
податоци од Акмис системот и тоа:

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

756 3194 24 43 3931 3121 810

2.Судска управа

Вид на
предмети

од уписник

Нерешени
предмети
на почеток

на
годината

Новопримени
предмети

Погрешно
заведени

Вкупно
предмети
во работа

Решени
предмети

Останати
нерешени
предмети

СУ01 до 
СУ-07 / 786 / 786 786 /

СУ- ДОВ и 
СУ-СТРДОВ / 1 / 1 1 /

СУ-ИЗЗ / 12 / 12 12 /
УПП 2 4 / 6 6 /
СПИ / / / / / /
Влупно: 2 803 / 805 805 /

Квалитет на предмети на ниво на суд

Решени
предмети

потврдени укинати преиначени

број број % број % број %
992 59 71,09 % 16 19,27 % 8 9,64 %



4.Предметно работење на ниво на оддел

4.1 Кривичен оддел

Нерешени
предмети
на почеток

на
годината

Новопримени
предмети

Предмети
повторно
во работа

Погрешно
заведени

Вкупно
предмети
во работа

Решени
предмети

Останати
нерешени
предмети

237 571 12 32 820 646 174

1.2 Граѓански оддел

Нерешени
предмети
на почеток

на
годината

Новопримени
предмети

Предмети
повторно
во работа

Погрешно
заведени

Вкупно
предмети
во работа

Решени
предмети

Останати
нерешени
предмети

137 278 12 / 427 346 81

5.Квалитет на предмети на ниво на оддел

5.1  Кривичен оддел

Решени
предмети

потврдени укинати преиначени

Број број % број % број %
83 2 40,00 % / / 3 60,00 %

5.2 Граѓански оддел

Решени
предмети

потврдени укинати преиначени

Број број % број % број %
346 46 77,97 % 8 13,55 % 5 8,48 %

5.3 Прекршочен оддел

Решени
предмети

потврдени укинати преиначени

Број број % број % број %
250 11 57,90 % 8 42,10 % / /



6.Состојба со стари предмети

Р.БР. Бр.предмет

Година 
на прием 
во судот Вид на предмет/ основ

Судија кај кој се 
води предметот 

1 К бр.48/17 2017 Кривично-полнолетни Ленка Симевска

2 К бр.94/17 2017 Кривично-полнолетни Борис Бержецки

3 МалвП-7/2017 2017 Парнична-мала вредност Ленка Симевска

4 МалвП-20/2019 2019 Парнична-мала вредност Ленка Симевска

5 ВПП1-37/17 2017 Физичка делба Ленка Симевска

6 П4-38/15 2015 Облигациони спорови Ленка Симевска

7 КУИКП-13/17 2017 Повикани лица за издржување казна затвор Ленка Симевска

8 КУИКП-14/17 2017 Повикани лица за издржување казна затвор Ленка Симевска

Евидентираните стари предмети во електронскиот систем во најголема мера се поради
кадровските промени поради пензионирање и различно време на упатувани судии од други
судови кои времено постапуваат во работата на судот а предметите се пренесуваат на друг
судија при тоа е потребно време за преземање на работата по предметот поради промена на
составот на судот.По однос на нивното решавање судот има изготвено план кој успешно се
реализира. 

7.Кратки констатации за просторните капацитети, информатичката технологија и 
човечките ресурси

Просторниот капацитет ги задоволува потребите за вршење на работите од областа на
пружење на правна помош на граѓаните. Состојбата на зградата е релативно функционална.
Потребно е подобрување на одредени градежни позиции кои не  реконструирани повеќе од
четириесет години и тоа канцелариските подови во изведба на “перлит“ подлога со синтелон
во  крајно  лоша  состојба.  Исто  така  во  лоша  состојба  се  и  керамичките  подни  плочки  на
ходниците од приземје и кат, така да подовите се во целост дотраени.

Информатичката технологија дел е застарена. Во однос на човечките ресурси постои
проблем во диспропорцијата во однос на доверените работни задачи на работни места  со
повисок степен  на  местото  на пензионирани работници кои ги заменуваат  а  платата  не е
усогласена  поради  необезбедени  финасиски  средств,  има  недостиг  од  уписничари  и
дактилографи.

Претседател на Основен суд 
                                                                                                                                       Берово

________________________
                                                                                                                              Ленка Симевска


