ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работата на Комората на извршители на Република
Македонија
за периодот од 1 јануари 2013
до 31 декември 2013 година
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Општ преглед на поставеноста и активностите на извршителите во
Република Македонија

Во оваа извештајна година, вкупниот број на извршители изнесува 98, и истите се
распоредени на 11 подрачја на Основните судови во Република Македонија.
Измените од минатата извештајна година во однос на бројот на извршители се
однесуваат на шест нови извршители кои станаа членови на Комората .
Во текот на 2013 година, во Именикот на извршители при Комората на извршители се
спроведе упис на следните шест новоименувани извршители :

1. Јорданчо Давитковски именуван за извршител за подрачје на Основен суд
Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово;
2. Емилија Бојаџиева именуван за извршител за подрачје на Основен суд Струмица
и Основен суд Радовиш;
3. Игор Ромевски именуван за извршител за подрачје на Основен суд Скопје I
Скопје и Основен суд Скопје II Скопје;
4. Славе Дончев именуван за извршител за подрачје на Основен суд Кочани,
Основен суд Берово, Основен суд Виница и Основен суд Делчево;
5. Александар Кузмановски именуван за извршител за подрачје на Основен суд
Гостивар и Основен суд Кичево;
6. Премптим Ќерими именуван за извршител за подрачје на Основен суд Куманово,
Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово .

Mоменталната состојба на пополнетост на извршителските места е следната:
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Извршители по подрачни судови 2013

ПОДРАЧЈЕ

Именувани

Предвидени

Недостасуваат

Пополнетост

5

7

2

71,43%

7

11

4

63,64%

9

15

6

60,00%

4

10

6

40,00%

9

11

2

81,82%

5

12

7

41,67%

5

7

2

71,43%

35

35

0

100,00%

Основен суд Радовиш

7

9

2

77,78%

10. Основен суд Тетово

5

8

3

62,50%

суд Свети Николе

7

7

0

100,00%

ВКУПНО:

98

132

34

74,24%

1. Основен суд Кочани, Основен
суд Берово, Основен суд Виница
и Основен суд Делчево
2. Основен суд Битола и Основен
суд Ресен
3. Основен суд Велес, Основен
суд Гевгелија, Основен суд
Кавадарци и Основен суд
Неготино
4. Основен суд Гостивар и
Основен суд Кичево
5. Основен суд Куманово,
Основен суд Крива Паланка и
Основен суд Кратово
6. Основен суд Охрид, Основен
суд Струга и Основен суд Дебар
7. Основен суд Прилеп и Основен
суд Крушево
8. Основен суд Скопје 1 и
Основен суд Скопје 2
9. Основен суд Струмица и

11. Основен суд Штип и Основен

На барање на Комората 98 извршители пополнија и приложија до КИРМ анкетни
листови зa 2013 година, по чие сумирање, беа добиени следниве податоци:
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АНКЕTEН ЛИСТ 2013 ГОДИНА
Р.БР.

ПРАШАЊЕ

ВКУПЕН ЗБИР/да

не

Бројот на вработени во мојата извршителска канцеларија
1

(вклучувајќи ме и мене) изнесува:

558

Бројот на вработени во мојата извршителска канцеларија
2

(не вклучувајќи ме и мене) изнесува:

а

Од нив (вклучувајќи ме и мене):

б

со средно образование

108

ц

дипломирани правници

299

д

со друго високо образование

77

е

дипломирани правници со положен правосуден испит

125

ф

дипломирани правници со положен испит за извршители

88

460

14 (3 - магистри; 3 - со положен испит за нотари; 1 стечаен управител; 1 - дипломиран психолог; 1 дипломиран инжинер по информатички системи; 2 г

(друго-ако има допиши)

3

Број на волонтери

44

4

Број на помошници извршители

68

5

Мојот заменик извршител е:

да

не

а

вработен во мојата канцеларија

10

88

б

друг извршител

86

12

со вишо образование; 2 - со основно образование)

Со колку комјутери вкупно располагате Вие и вашите
6

вработени во извршителската канцеларија?

7

Дали истите се мрежно поврзани?

96

2

8

Дали користите електронски пристап до услугите на:

да

не

а

Централен регистар

65

33

б

Управа за јавни приходи

61

37

ц

КИБС

94

4

д

Катастар

29

69

е

Службен весник

32

66

ф

Е-банкинг за плаќање

68

30

г

Online бази на закони и прописи (Академика или друго)

43

55

39

59

589

Извршителот има склучено договор со користење на
9

системот на Рeгистар на задолжници на ЦРРМ:
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Согласно што, вкупниот број на вработени лица во извршителските канцеларии, не
вклучувајќи ги извршителите, изнесува 460 што е за 60 лица повеќе од минатата 2013
година. Односно, изразено по години просечниот број на вработени во канцелариите е во

4,28

2009

77

177

2,95

2010

79

375

4,69

2011

91

339

3,85

2012

92

400

4,35

2013

98

460

4,69

извршител)

231

канцелaрија (без

Број на вработени

54

вработени во

Број на извршители

2008

Просечен брoj на

ГОДИНА

пораст:

Комората на извршители спроведе анкета на извршителите, притоа
водејќи должно внимание на важечките прописи за заштита на личните
податоците,

со прашањето: Колку кривични пријави сте добиле во текот на

работењето како извршител, преставено по години? На ова прашање, доставија
одговор 54 извршители. По сумирање на дадените одговори беа изведени
следниве податоци:
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КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ 2013
ПРАШАЊЕ
Колку кривични пријави сте добиле во
текот на работењето како извршител
Р.БР.

претставено по години?

ВКУПНО

1

2006

2

2

2007

7

3

2008

14

4

2009

11

5

2010

25

6

2011

13

7

2012

15

8

2013

19

вкупен број на кривични пријави

106

Вкупен број на испитаници 54 извршители

Вкупно од 2006 до 2013 година има 106 кривични пријави

Техничка и кадрова опременост на КИРМ
Во однос на техничката опременост на КИРМ, истата располага со: 3 Десктоп
Компјутери со MS Office, 1 лап топ компјутер, 6 принтери, 1 факс, 1 ЛЦД проектор, 2
фотокопира, 2 статични телефонски апарати, 1 метален сеф, 1 огноотпорен ормар,
мебел и работни бироа.
Кадровскиот капацитет на стручната служба на КИРМ, моментално се состои од едно
лице во редовен работен однос како Секретар на Комората и едно лице ангажирано со
договор за приправнички стаж.
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Постигнати резултати во извршувањето
Во извештајната 2013 година, бројот на вкупно примени барања за извршување
во 98 извршителски канцеларии изнесува 141.115, односно, примени се помал број на
предмети од минатата 2012 година додека пак процентот на завршени предмети
(реализација) по однос на примени предмети во оваа извештајна година е во пораст и
изнесува

33,96% што претставува зголемување во однос на 2012 година кога

процентот изнесуваше 25,74%. Вкупниот износ на наплатени средства од извршување
во 2013 година изнесува 7.858.524.253 ,00 денари.
Поради поголема прегледност сумираните податоци од месечните извештаи на
извршителите за 2013 година, се изразени табеларно по апелациони подрачја:
Податоци од резултати по подрачја на извршители од 2013 година
Наплатени
Подрачје

Број на

Примени

Процент на

средства во

извршители

барања

Реализирани

реализација

евра

5

8.203

2.388

30,87%

13.475.780

7

7.100

2.752

36,95%

12.902.226

9

13.305

4.728

36,32%

8.492.484

4

5.806

1.031

23,94%

3.545.274

9

9.908

2.980

31,57%

4.697.034

5

5.751

1.636

33,13%

4.963.091

5

5.741

3.078

51,66%

2.794.584

35

63.691

12.186

33,06%

57.928.618

7

9.499

2.721

28,26%

4.389.832

5

4.811

1.567

41,23%

8.316.838

7

7.300

3.138

44,54%

6.275.121

98

141.115

38.205

33,96%

127.780.882

1. Основен суд Кочани, Основен суд
Берово, Основен суд Виница и
Основен суд Делчево
2. Основен суд Битола и Основен суд
Ресен
3. Основен суд Велес, Основен суд
Гевгелија, Основен суд Кавадарци и
Основен суд Неготино
4. Основен суд Гостивар и Основен суд
Кичево
5. Основен суд Куманово, Основен суд
Крива Паланка и Основен суд Кратово
6. Основен суд Охрид, Основен суд
Струга и Основен суд Дебар
7. Основен суд Прилеп и Основен суд
Крушево
8. Основен суд Скопје 1 и Основен суд
Скопје 2
9. Основен суд Струмица и Основен
суд Радовиш
10. Основен суд Тетово
11. Основен суд Штип и Основен суд
Свети Николе
ВКУПНО
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Споредбено по години, резултатите за спроведување на извршување во 2013
година врз основа на доставените месечни извештаи за работа на извршителите се
следните:

Година

Примени
барања

Реализирани

Процент на

Наплатени средства во

реализација

евра

2006

6.335

2.750

43,41%

20.217.987

2007

30.098

12.102

40,21%

49.294.201

2008

40.141

14.332

35,70%

60.054.078

2009

58.516

22.901

39,14%

78.054.164

2010

67.297

35.607

36,76%

94.760.634

2011

73.570

30.668

42,65%

80.106.316

2012

164.055

33.384

25,74%

104.312.352

2013

141.115

38.205

33,96%

127.780.882

Комората се обрати до извршителите со барање податоци за структурата на
примени предмети според вредност на побарување за 2012 и 2013 година, по кое 55
извршители постапија и ги доставија податоци :

Структура на примени предмети според
ВРЕДНОСТ ИЗРАЗЕНА

вредност на побарување за 2012 и 2013

ИЗРАЗЕНО ВО

ВО ЕВРА

година

ПРОЦЕНТИ

ДО 100 ЕВРА

72298

41,43%

98928

56,69%

2994

1,72%

297

0,17%

174517

100,00%

ОД 100,01 ДО 11.000
ЕВРА
ОД 11.000 ДО 200.000
ЕВРА

ПОВЕЌЕ ОД 200.000 ЕВРА
ВКУПНО ПРЕДМЕТИ ПО
ИЗВРШИТЕЛ
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Структура на примени предмети
според вредност на побарување за
2012 и 2013 година
1,72% 0,17%
ДО 100 ЕВРА

56,69%

41,43%

ОД 100,01 ДО
11.000 ЕВРА
ОД 11.000,01 ДО
200.000 ЕВРА

ПОВЕЌЕ ОД
200.000 ЕВРА
Податоците се добиени врз основа на извештаи за број на примени
предмети според вредност на побарување од 55 извршители од вкупно 98
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Активности на КИРМ преку органите и комисиите на Комората
Собранието на КИРМ, во состав од сите именувани извршители и заменици на

1.

извршители, во текот на оваа извештајна година има одржано една редовна и една
вонреднa седницa, на кои беа донесени следниве поважни одлуки:
на седница на седмото редовното Собрание, одржано на ден 01.02.2013

1)

година во Хотел Глигоров Струмица беа донесени следните одлуки:
За член на Дисциплинска комисија од редот на извршителите со мандат од

1.)

29.05.2013 година се избрани Снежана Фитеска извршител од Скопје и Саветка
Георгиева извршител од Струмица.
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За заменици членови на Дисциплинска комисија од редот на извршителите со мандат
од 29.05.2013 година се избрани Христо Јованов извршител од Скопје и Љупчо
Јованов извршител од Кавадарци.
За член на Дисциплинска комисија по предлог на министерот за правда со мандат од
29.05.2013 година е избран Нуман Лимани, државен советник во Министерството за
правда
За заменик член на членот по предлог на министерот за правда со мандат од
29.05.2013 година е избрана Нада Симјановска, Раководител на одделение во
Министерството за правда.
2.)

За член на Управен одбор на Комората на извршители од Апелационо

подрачје Битола е избран Томислав Џумерковски, извршител именуван за подрачјето
на Основен суд Прилеп и Основен суд Битола.
3.)

Се усвојува годишниот извештај за работа на КИРМ за 2012 година дополнет

со податоци за кои Комората нема документација во својата евиденција а кои се
однесуваат на

средби со новинари и патувања во странство на претходниот

претседател во периодот од јануари 2012 до јуни 2012 година .
Одлуките донесени на оваа седница на Собранието а кои се однесуваат на Предлог
измените на Законот за извршување се наведени во делот „Нормативна активност на
Комората за предлог измени на Законот за извршување „ на овој извештај.
2) на седница на 27-то вонредното Собрание на Комората на извршители на
РМ, одржано во Кавадарци, во Хотел Фени на 20.09.2013 година беше
донесена следната одлука
За членови на Дисциплинската комисија на Комората на извршители од редот на
судиите се избрани:
1. Владимир Панчевски – судија на Основен суд Скопје 1 Скопје и
2. Сандра Крстиќ – судија на Основен суд Скопје 1 Скопје
За заменици членови на Дисциплинската комисија на Комората на извршители од
редот на судиите се избрани:
1. Назиф Илијази – судија на Основен суд Тетово
2. Виолета Арнаудовска– судија на Основен суд Скопје 2 Скопје.
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2.

Управен одбор на КИРМ
Управниот одбор на КИРМ составен од 7 члена, во текот на оваа извештајна

година, има одржано 13 седници, на кои беа донесени следниве поважни одлуки:
 Управниот одбор врз основа на член 68 став 1 точка д) од Законот за
извршување ги овластува претседателот на Комората, извршител Гордан
Станковиќ од Скопје и потпретседателот на Комората, извршител Славица
Ацовска од Тетово да спроведат надзор над работењето на извршителите.
Лицата овластени за вршење на надзорот истиот го спроведуваат со увид во
електронската и писмената евиденција која извршителот е должен да ја води,
увид во изводи од посебната сметка на извршителот и со увид во списи од
предмет по случаен избор а во секој случај со увид во предмет за кој е
доставена претставка до Комората а извршителот не доставил одговор по
истата.
Стручната служба на КИРМ го известува извршителот за денот и часот на
надзорот.
Управниот одбор ги овластува претседателот и потпретседателот на УО
доколку

при

надзорот

констатираат

неуредности

во

работењето

на

извршителот, писмено на записник да го опоменат извршителот и да го
задолжат во примерен рок истите да ги отстрани и за истото писмено да ја
извести Комората.
Претседателот на Комората, врз основа на чл. 59-а став 2 од ЗИ ќе поднесе
предлог за поведување на дисциплинска постапка до Дисциплинската комисија
доколку при спроведување на надзорот се утврдат состојби кои укажуваат на
сторена дисциплинска повреда од страна на извршителот.
За извршениот надзор

по чл. 68 став 1 точка д) од ЗИ задолжително се

составува записник во два примероци од кои еден примерок му се врачува на
извршителот.
 Се доставуваат на разгледување до Стручниот совет на КИРМ следните
правни прашања:
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1.

Премин на побарување по чл. 19 од Закон за извршување;

2.

Продажба на недвижности со предлог да не се продава по катастар на

земјиште туку само по катастар на недвижности односно само за имот со имотен лист;
3. После неуспешна спроведена постапка спрема недвижност дали може во нова
постапка да се намируваат трошоците од претходната постапка.
4. Што презема заменикот извршител во случај на спреченост на работа на
извршителот?


Да се достави Законот за адвокатска маркичка до сите извршители по е-

маил заради нивно запознавање и примена.
Во врска со примена на Законот за адвокатска маркичка Сл. Весник бр,84/2012 да
се побара мислење од Управата за јавни приходи на РМ, дали треба да се бара од
адвокатите поединци да лепат маркица на нивните поднесоци, односно да даваат
маркица за усмените дејствија, во постапка пред извршител а во врска со член 2
став 1 од Законот за адвокатска маркичка бидејќи во одредбата е наведено дека се
наплатува маркица само за готовинските плаќања а извршителот врши исплата на
пари

исклучиво

преку

сметка.

Се

препорачува

на

извршителите

се

до

пристигнување на одговор од УЈП да не бараат маркица од адвокатите поединци.


Да се достави на разгледување на Стручниот совет барањето за мислење за

примена на чл. 81 став 4 и чл. 82 од Законот за извршителите;


Се усвојуваат правните мислења на Стручен совет на КИРМ од одржана

седница на ден 20.12.2012 година


Се определува наредниот семинар на извршители да се одржи во Република

Албанија во периодот од 30 мај до 02 јуни 2013 година;


Законот за адвокатски маркички нема да се применува од страна на

извршителите се додека Уставниот суд на РМ не донесе конечна Одлука по повод
Иницијативата од Адвокатската комора на РМ


Не се поднесува иницијатива за вонредна инспекција за утврдување на

дисциплинска постапка на извршител Ванчо Марковски од Тетово по повод на допис
од Иван Бегин од причина што по наводите од претставката е веќе одлучувано од
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страна на претседателот на КИРМ со Решение Пр.бр.346 од 15.02.2013 година и веќе
се правени вонредни надзори од страна на Министерството за правда;


Се задолжува Стручната служба на КИРМ да ја ажурира веб страницата со

внесување на податоци за објавување на огласи на извршителите за продажби на
подвижни и невижни ствари.


Се прифаќа понудата за Итек Солутионс ДООЕЛ Скопје д.б. 677 од 21.03.2013

година за изработка на веб сајт на Комората.


Откако ќе се изработи прелиминарна верзија на веб страницата да се изврши

презентација пред членовите на Управниот одбор со цел нејзино одобрување пред да
се пушти во употреба.


Комората на извршители да ги достави идеите на Комисијата на УО во состав

од извршител Кети Арсова, извршител Слободанка Балгурова и извршител Јадранка
Антовска за измени на член 43 од Законот за извршување, содржани во Записник од
25.01.2013 година, до работната група во Министерството за правда која работи на
изготвување на предлог за измени на Законот за извршување.


За в.д Секретар на КИРМ се именува вработената Билјана Николовска од

КИРМ .Функцијата ќе ја обавува до избор на Секретар на КИРМ.
Работникот Билјана Николовска додека ја обавува функцијата на в.д Секретар на
КИРМ и понатаму да ја обавува фунцијата на Секретар на Дисциплинската комисија.
Додека се обавува функцијата на Секретар вработената ќе довива плата на местото
Секретар на КИРМ .


Се доставуваат правните прашања од дописот на извршител Николина

Иванова од 20.03.2013 година д.б. 686 до Стручниот совет на КИРМ


Се одобрува понудениот нов дизајн за веб локацијата на КИРМ презентиран на

седницата од страна на програмерот.
Се прифаќа понудата Комората да ангажира клипинг фирма со можност да



може да се добие пониска сцена и со право прибавените податоци да се
дистрибуираат кај извршителите.


Се овластува Претседателот на КИРМ да потпише Меморандум за соработка

со Комората на приватни извршители на Република Албанија, Комората на приватни
извршители на Република Србија и Комората на приватни извршители на Република
Бугарија.


Се задолжува Стручната служба на КИРМ сите дописи и фактури да се

доставуваат по електронска пошта до извршителите со исклучок на Решенијата на
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Дисциплинската Комисија на КИРМ. Комората на извршители на РМ да набави еден
Дигитален сертификат Верба Про2 преку КИБС за потребите на Комората на
извршители.
Му се одобрува барањето на извршител Владо Мицковски од Кичево и се



ослободува од обврска за плаќање на чланарина за времето од 11.04.2011 година до
21.11.2011 година и издадените фактури се сторнираат.Комората на извршители на
РМ да направи поврат на средствата на извршител Владо Мицковски од Кичево на
веќе уплатените членарини за месец

април, мај ,јули, октомври и ноември 2011

година


Да се извести извршител Јадранка Јовановска од Куманово дека согласно чл.

35 ст 4 од ЗИ извршителот може да има само една посебна сметка кај носителите на
платен промет.


Се задолжува извршител Јулита Ѓорѓиева од Скопје, извршител Антончо

Коштанов од Скопје и Зоран Димов од Скопје да одржат состаноци со надлежните
претставници, по можност на највисоко ниво, при Агенцијата за катастар на
недвижности на РМ со цел да се разреши проблемот со издавање на имотни листови
без матични броеви на граѓаните (ЕМБГ) барање на извршителите.


Се усвојуваат правните мислења на Стручен совет на КИРМ од одржана

седница на ден 08.05.2013 година


Во врска со предлогот од Стручнот совет на КИРМ се задолжуваат членот на

Управен одбор Славица Ацовска да договорат средба во седиштето на КИРМ или на
друга погодна локација со четирите претседатели на Апелациони судови со цел да се
изнајде решение за постапување на предметите пренесени од судовите кај
извршителите кои немаат на себе потврда за правосилност и / или извршност.
Исто така во соработка со четирите претседатели да се разгледа прашањето како
точно да се применува одредбата која вели да се продолжи со постапување од оној
стадиум од каде стасал судот каде во голем број на случаи ова е невозможно од
правни причини. По утврдување на датумот на средбата со Судски совет на РМ да се
известат сите Апелациони судови.


Висина на надомест на членовите на Дисциплинска комисија на КИРМ од редот

на судиите и од редот на Министертсвото за правда за учество на седници изнесува
1.500 денари по дисциплински предмет.
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Се усвојува Барањето од Аукциска Куќа бр.1157 од 18.06.2013 година за



носење на материјали и гости на семинар на извршители на РМ три пати годишно и се
дозволува да се постави банер на веб страницата на Комората на извршителели
Се задолува Билјана Николовска -вработена во КИРМ, да изработи Предлог



Правилник за извршителска тајна и слободен пристап до информации од јавен карактер
Се задолжува извршител Даница Страчкова да изработи Предлог Програма за



превенција и репресија од корупција и превенција и намалување на појава од судир на
интереси кај извршителите
Се избира за член на Стручен совет на КИРМ Лидија Неделкова , претседател



на Врховен суд на РМ .
Се продолжува мандатот на членовите проф –др Арсен Јаневски, извршител Николче
Диневски и извршител Христо Јованов.
Се избира Селим Адеми за член на стручниот совет на Комората на



извршители на Република Македонија
Се одобрува на набавка на телефонска централа и фотоапарат за потребите на


КИРМ.


Се одобрува случување на нов Договор за сметководствени услуги со

книговодствено биро НАДЕКС ДООЕЛ Скопје со КИРМ;


Се доставува прашањето до Стручен совет на КИРМ од извршител Емилија

Павловска од Штип .


Управниот одбор се огласува за ненадлежен да одлучува за прашањето за изземање

поднесено од извршител Владо Мицковски


Во врска со дописот Опомена пред тужба од Тодор Нанев од ден 12.08.2013 година

да се извести подносителот во смисла на веќе доставениот одговор од 15.07.2013 дека
Комората не се смета за должна за исплата на бараниот износ.


Управниот одбор се огласува за ненадлежен да дава правни мислења по конкретни

предмети по повод дописот од извршител д.б.1487 од 01.08.2013 година .


Да се извести подносителот ТТК банка АД Скопје дека доставената пресуда

ТСЖ.бр12/12 од 27.11.2011 година на Основен суд Штип нема карактер на извршна исправа
бидејќи станува збор за декларативна одлука која не може да биде присилно извршувана .


Се одобруваат 10.000 денари на име донација за одржување на регионална

конференција на ЕЛСА Македонија. Да се одржува редовна соработка со студентите по
право, членови на ЕЛСА Македонија на начин што ќе се покануваат по двајца студенти –
членови на ЕЛСА да бидат гости на семинарите на КИРМ на трошок на Комората.
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Не се прифаќа барањето д.б. 1577 од 22.08.2013 на Снежана Пижевска од Скопје за



пристап до информации од јавен карактер бидејќи подносителот не е член на Комората на
извршители а работата на Управниот одбор е јавна за членовите на Собранието на
Комората на извршители на РМ.
Се утврдува одржување на семинар со новинари на датум 25-27 октомври 2013



година во Охрид во хотел Белведере .
Се определуваат за предавачи на семинарот со новинари членовите на



Управен одбор: Гордан Станковиќ, Славица Ацовска, Благојче Кипровски и Томислав
Џумерковски.
Да се набави за потребите на Комората на извршители на РМ печат “ примено „ и тоа



четвртаст печат на КИРМ, формат 60х20 мм со следните податоци:

Примено

Република Македонија
Комора на извршители
Ул.Илинденска бр.60/2-2

Организациона

Број

Прилог

Вредност

единица

Скопје
Приговорот поднесен од страна на Снежана Пижевска вработена во КИРМ



против Одлуката за изрекување на парична казна д.б.1700 од 04.09.2013 донесена од
страна на Претседателот на КИРМ се одбива како неоснован.Одлуката за изрекување
на парична казна д.б1700 од 04.09.2013 на Претседателот на КИРМ се потврдува во
целост.
Се утврдува ново работно време на Комората на извршители, работното време



започнува од 08.30 а завршува во 16.30 часот и истото важи за сите вработени во
КИРМ.
Се усвојува Правилникот за систематизација на работни места во Стручната



служба на Комората на извршители на РМ изготвен од страна на Претседателот на
КИРМ;
Се овластува Претседателот на КИРМ да донесе одлука за висина на платите на
вработените на Комората во рамките на постоечкиот фонд за плати а во смисла на
новоусвоениот Правилник за систематизација на работни места во Комората на
извршители на РМ.
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Се усвојува Правилникот за извршителска тајна .



Да се извести МВР на РМ дека во врска со дописот д.б. 1750 од 23.09.2013

година Управниот одбор на КИРМ на одржана седница на ден 09.10.2013 го разгледа
Вашето барање и утврди дека основната забелешката се однесува на поднесување
на повеќе барања за извршување врз основа на една извршна исправа со што се
врши злоупотреба на законот и како последица на тоа се врши зголемено
тарифирање и засметување на извршните трошоци . Од друга страна, извршителот е
должен да постапува по поднесено барање за извршување согласно чл. 27 од Законот
за извршување и истото може да го одбие само врз основа на точно определени
причини наведени во чл. 27 од Законот за извршување.

Од горните причини Ве

молиме овој проблем да го изнесете пред АКРМ со цел во рамките на таа
институуција овој проблем да се разгледа и да се донесе прифатливо решение.


Се доставува барањето

од извршител Драган Кочовски од 30.09.2013 година до

Стручен совет на КИРМ.


Се доставува барањето од извршител Биљана Мартиновска д.б. 1624 од 04.09.2013

година до Стручен совет на КИРМ.


Се доставува барањето од извршител Љупчо Јованов д.б.1753 од 23.09.2013 година

до Стручен совет на КИРМ.


Се одбива Барање за пристап до информации од јавен карактер од Снежана

Пижевска д.б. 1631 од 05.09.2013 година од причина што барателот не е член на Комората
на извршители на РМ а работата на Управниот одбор и другите органи на Комората е јавна
за членовите на Собранието на Комората на извршители на РМ.


Се одбива Барање за пристап до информации од јавен карактер од Снежана

Пижевска д.б. 1850 од 08.10.2013 година од причина што барателот не е член на Комората
на извршители на РМ од причина што барателот не е член на Комората на извршители на
РМ а работата на Управниот одбор и другите органи на Комората е јавна за членовите на
Собранието на Комората на извршители на РМ.


Се доставува Барањето мислење од Министерство за земјоделство, шумарство и

водостопанство д.б. 1781 од 30.09.2013 година до Стручен совет на КИРМ.


Се определуваат извршител Зоран Димов и извршител Горан Манојлов за членови

на делегацијата на Комората на извршители на Годишно собрание на МУСИ во ноември
2013 година во Париз, Франција.


Се одобрува износ од 50.000 денари на име репрезентација за претставување

на Комората на извршители на РМ на семинар со медиумите.
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Се прифаќа Понудата на ЕЛ-ГО ДООЕЛ Скопје за надградба на постоечкиот



програм во КИРМ за месечни извештаи од работата на извршителите.
Се доставува до Стручен совет на КИРМ прашањето на извршител Зоран Димов за



правни последици од поведена кривична постапка со која се опфатени веќе попишани
подвижни предмети од страна на извршител.
Се доставуваат до Стручен совет на КИРМ правните прашања на извршител



Катрина Кокина од Скопје од 09.10.2013 година.
Комората на извршители да ангажира адвокат за награда во висина од 300 евра со



цел иницирање на постапка за утврдување на законитост на одлуката донесена од страна
на судот за утврдување на лимит на парични средства по член 211 од ЗИ во предметите со
должник ЈП Македонија пат по основ за исплата на надоместоци за штети.
Да се достави Нацрт на предлог Законот за извршување подготвен од работната



група формирана од страна на Министерство за правда

до сите извршители со цел

добивање на нивни забелешки и коментари до среда 27.11.2013 година. Управниот одбор
ќе ги разгледа забелешките и коментарите од извршителите на наредна седница на
Управен одбор на КИРМ .
Да се формира Комисија во рамки на Комората на извршители на РМ во состав од



Претседател на КИРМ и два надворешни членови заради изработка на предлог текст на
подзаконски акти и акти на КИРМ кои треба да се донесат поради донесување на новиот
Закон за извршување.За средставата кои ќе бидат одобрени за надворешните членови на
оваа Комисија дополнително да се одлучи.
Да се побара предлог мислење од Дирекцијата за заштита за лични податоци за



Измените на Законот за извршување со цел усогласување на законските одредби.
Се одобрува Одлука на Претседател на КИРМ за распишување на јавен оглас за



работно место Секретар на КИРМ 1994 од 30.10.2013 година; Се одобрува Одлука за
формирање на Комисија за спроведување на постапка по објавен јавен оглас за
вработување на секретар на Комората на извршители на РМ 2103 од 12.11.2013 година
Се одобрува Одлука на Комисијата за избор на кандидат за Секретар на КИРМ по
спроведено тестирање и интервју д.б. 2158 од 18.11.2013 година
Се избира кандидатот Билјана Николовска, дипломиран правник од Скопје, за



Секретар на Комората на извршители на РМ. Работното место се заснова на неопределено
време.
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Се формира Комисија за спроведување на постапка за избор на кандидат за

вработување на работно место Виш стручен соработник за

дисциплинска постапка во

состав: Гордан Станковиќ , Даница Страчкова и Снежана Фитевска .


Се доставува до Стручен совет барањето мислење од извршител Роза Родиќ од

Скопје од 29.10.2013 година.


Се доставува до Стручен совет барањето мислење од извршител Барање мислење

д.б. 2003 од извршител Драган Кочовски од Велес од 31.10.2013 година.


Се овластува Претседателот на КИРМ да одржи средба со уредникот на Нова

Македонија и со новинар со цел негово ангажирање како уредник на месечно гласило на
Комората на извршители на РМ.


Не се дава иницијатива за вршењето на вонредната инспекција за поведување

дисциплинска постапка по повод Барање за надзор од Снежана Попоска Димитриеска
против извршител Весна Јакимовска од Гостивар .


Да се пристапи кон изработка на предлог-измени на Статутот на Комората на

извршители на РМ со цел достава на предлог нов изменет Статут на Комората на
извршители на усвојување на наредно собрание на Комората на извршители на РМ
Се задолжуваат м-р Славица Ацовска извршител од Тетово и Билјана Николовска
Секретар на Комора на извршители на РМ да изработат предлог-измени на Статутот
на Комората на извршители на РМ.


Приговорот поднесен од страна на Снежана Пижевска против Одлуката за

откажување на договорот за вработување поради неприфаќање на нов променет
договор за вработување д.б. 2467 од 12.12.2013 год. на Претседателот на КИРМ се
одбива како несонован. Одлуката за откажување на договорот за вработување поради
неприфаќање на нов променет договор за вработување д.б. 2467 од 12.12.2013 год.
на Претседателот на КИРМ се потврдува во целост.


Се задолжуваат извршител Благојче Кипровски од Скопје и извршител Зоран

Димов од Скопје да извршат надзор над работата на извршителот Александар
Тасевски од Скопје по повод наводите од подносителот ДЕСИНГ ФАНТАСИ ДООЕЛ
увоз извоз Скопје .


Се одбива како неосновано барањето на извршител Ѓорѓиева Јулита од Скопје

Комората на извршители да го пребие со побарувањето за месечна чланарина на
извршителот износот од 500 евра платени од страна на извршителот Ѓорѓиева Јулита
на име изречена глоба врз основа на Записник од извршено порамнување и Платен
налог Уп1.бр.07-308 од 13.11.2013 година на Дирекцијата за заштита на личните
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податоци поради објава на матични броеви на граѓаните со цел достава преку јавна
објава.


Се одбива како неосновано барањето на извршител Милица Николовска од

Битола Комората на извршители да го рефундира износот од 500 евра платени од
страна на извршителот Милица Николовска од Битола на име изречена глоба врз
основа на Записник од извршено порамнување и Платен налог на Дирекцијата за
заштита на личните податоци поради објава на матични броеви на граѓаните со цел
достава преку јавна објава.


Комората да организира семинар за стрес менаџмент за новоименуваните

извршители кои го немаат посетувано ваков семинар .


Се задолжува секој од членовите на Управниот одбор на КИРМ да изработи по

еден предлог акт кој е предвиден од Статутот на КИРМ а сеуште е недонесен од
страна на Комората и да го достави на усвојување на нареднта седница на Комората.


Се задолжува члнеот на Управен одбор Благојче Кипровски го спроведе

пописот над опремата и инвентарот на Комората во предвидените рокови согласно
Статутот на Комората на извршители.


Се прифаќа понудата на Никоб Агенцијата за обезбедување за потпишување

на договор за обезбедување и мониторинг на службените простории на Комората.


Се усвојуваат правните мислења донесени на седница на Стручен совет на

КИРМ на ден 27.12.2013 година.

Во текот оваа извештајна година, членови од Комисијата од формирана од
страна на Управниот одбор во 2012 година во состав Даница Страчкова извршител од
Скопје, Биљана Мартиновска извршител од Скопје и Јулита Ѓорѓиева извршител од
Скопје остварија неколку состаноци со Управата за јавни приходи со цел добивање на
налози со фолио број заради наплата на придонеси.

На состанокот одржана на 09

октомври 2013 на кој присуствуваа претседателот Гордан Станковиќ и Даница
Страчкова извршител од Скопје, Биљана Мартиновска извршител од Скопје и
директорот на УЈП г-дин Горан Трајковски е договорено од страна на извршителите да
бидат доставени до Комората вештачењата и извршните наслови по повод кои се
издадени налозите а со цел добивање на фолио број заради наплата на придонеси
откако КИРМ збирно ќе ги достави преследи до УЈП податоците. Комората ги достави
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до УЈП ажурирани податоци за предмети кај 24 извршители со цел изготвување на
МПИН-пресметки за наплатени средства за придонес за доверителите.
Понатаму, Комисијата формирана од страна на Управниот одбор со одлука од
17.12.2012 година со цел изготвување на предлог измени и дополнение на законското
решение од чл. 43 од ЗИ во врска со одговороноста за штета предизвикана од
работата на извршителите во состав Јадранка Антовска извршител од Скопје, Кети
Арсова извршител од Скопје и Слободанка Балгурова извршител од Скопје на ден
25.01.2013 година одржа состанок и достави до Комората свои предлози за измени и
дополненија на законскиот текст на одредбата за одговорност од штета на
извршителот по ЗИ, а кои предлози беа разгледани од страна на Управниот одбор и
доставени од име на Комората до Работната група при Министерството за правда.
Управниот одбор во текот на оваа извештајна година по повод разгледување
на поднесоци со кои е побарано Управниот одбор на КИРМ да изврши надзор над
работењето на извршител и да даде иницијатива за вршење на вонредна инспекција и
за поведување на дисциплинска постапка, врз основа на доставениот приговор, а
согласно член 68 став 1 точка д) од Законот за извршување донесе две одлуки со кои
не се дава иницијатива за вршење на вонредна инспекција за поведување на
дисциплинска постапка против извршител и една одлука со која се дава иницијатива
за вршење на вонредна инспекција за поведување на дисциплинска постапка против
извршител и се формира Комисија од членови на Управен одбор со цел вршење
надзор.
Одлуките донесени од страна на Управниот одбор во оваа извештајна 2013
година а кои се однесуваат на Предлог измените на Законот за извршување се
наведени во делот Нормативна активност на Комората за предлог измени на Законот
за извршување од овој извештај.
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Претседател на КИРМ
А. Разгледување на приговори
До Комората на извршители во периодот од 1 јануари 2013 година до 31 декември
2013 год. беа доставени вкупно 261 приговори од странки со кои се приговара на
работа на извршителите. По предходни извиди во поднесоците доколку беа утврдени
формални недостатоци, доставено е барање за уредување од страна на Стручната
служба на КИРМ до странката и онаму каде што не беше постапено по истото,
Претседателот ги отфрли овие поднесоци како неуредни. Сите останати се доставени
до конкретниот извршител со барање за произнесување по наводите од поднесокот.
По пријавите по кои е добиен одговор од страна на извршителот оформени се
предмети и доставени на одлучување до Претседателот на КИРМ кој согласно чл. 69
од Законот за извршување е надлежен да ги решава конфликтите меѓу извршителите
или меѓу извршителите и нивните странки кои се однесуваат на примената на овој
закон и да донесе мислење во врска со плаќање за извршена работа.
Претседателот на КИРМ во текот на оваа извештајна година донесе одлуки по
вкупно 301 предмет кои се однесуваа на работата на извршителите, по повод кои ги
донесе следните одлуки :

Вкупно решени приговори од страна на Претседателот во 2013 година
Опис на видот на одлуката

вкупно

Решение за неподнесување на предлог за дисциплинска

197

Мислење за примена на тарифа

21

Решение со мислење за тарифата

37

Предлог за поведување на дисциплинска постапка

1

Решение за отфрлање

44

Заклучок за спојување на приговор

1

Вкупен број

301
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Од вкупниот број на пристигнати приговори во 2013 година 19 приговори во
текот на 2013 година остануваат нерешени поради непроизнесување од извршителот
по повод барањето од КИРМ за одговор по наводите од приговорот.
Структура на решени приговори во извештајната 2013 според година
поднесување на приговорот до Комората на извршители на РМ:

Структура на решени приговори според година на прием во Комората
опис

2006

2007

2008 2010 2011 2012 2013

решение

2

мислење

7

17

171

197

1

4

16

21

5

32

37

1

1

23

44

1

1

244

301

решение/мислење
предлог за дисц.постапка
отфрлени поради застареност

3

2

7

1

1

7

заклучок за спојување
вкупно решени во 2013

3

2

7

3

вкупно

9
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Претседателот на КИРМ во текот на оваа извештајна година поднесе еден
предлог за поведување на дисциплинска постапка до Дисциплинската комисија на
КИРМ против извршител врз основа на сознанија од поднесена претставка до
Комората согласно чл. 69 став 4 в.в чл. 59-а став 2 од Законот за извршување.
Понатаму, Претседателот на Комората достави:
- Пет известувања до Народниот правобранител на РМ по пристигнати барања за
известување со барање за превземање дејствија од страна на НП на РМ а по повод
претставки од граѓани кои се однесуваат за постапување на извршителите.
- Еден предмет Комората достави до Основното Јавно Обвинителство на нивно
барање а врз основа на поднесена кривична пријава против извршител;
- Во текот на оваа извештајна 2013 година Претседателот достави 19 одговори на
тужби за поведување на управен спор до Управен суд на РМ, од кои две тужби беа
поднесени од извршител против решение на Дисциплинската комисија на КИРМ со кое
се огласува за виновен и се изрекува дисциплинска мерка, додека пак 17 тужби беа
поднесени од страна на странки против решение на Претседател на КИРМ за
неподнесување на предлог за дисциплинска постапка врз основа приговор.

23

Претседателот на КИРМ поднесе и една жалба до Виш Управен суд против одлука за
поништување на решение на Дисциплинската Комисија при КИРМ.
Претседателот на КИРМ поднесе и еден одговор на иницијатива за
поведување на постапка за оценување на законитост на општ правен акт до Уставниот
суд заедно со барање за изрекување на времена мерка против Правно мислење на
Комората на извршители на РМ бр.18-1 од 04.01.2013 година, со наводи дека
правното мислење е спротивно на чл.25 од Законот за граѓанска одговорност за
навреда и клевета, кој предвидува запирање на постапките. Уставниот суд по повод
оваа иницијатива одлучи да не поведува постапка за оценување на законитоста на
Правното мислење на КИРМ.
На ден 26.12.2013 година Комората поднесе до Уставниот суд на РМ
Иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на
Решението на Претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје ППНИ. бр. 331/12 од
24.04.2012 година и допоненијата кон ова решение а во врска со определување на
месечен лимит на средствата изземени од извршување на должникот ЈП Македонија
пат Скопје.
Б. Утврдување на просторни услови
Претседателот во текот на оваа извештајна година спроведе увид во
единаесет канцеларии на извршители со цел констатирање дали работните услови на
канцеларијата на извршителот ги исполнуваат условите

за работа согласно

Правилникот за видот на опремата и просторот потребни за вршење на извршни
работи ( Сл. Весник бр.35/05). Врз основа на спроведените увиди, претседателот
донесе 11 позитивни мислења со кои се констатира дека работните простории на
извршителот ги исполнуваат условите за работа согласно Правилникот за видот на
опремата и просторот потребни за вршење на извршни работи, и тоа кај Извршител
Јорданчо Давитковски, Извршител Емилија Бојаџиева, Извршител Александар
Пулејков, Извршител Александар Кузмановски, Извршител Славе Дончев, Извршител
Игор Ромевски, Извршител Роза Родиќ, Извршител Николче Диневски, Извршител
Зоран Петрески, Извршител Станислав Тасевски и Извршител Игор Ромевски.
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В. Членарина
Претседателот на КИРМ во текот на оваа извештајна година, врз основа на одлуката
на Собранието со која се овластува да поднесува правни средства против извршителите
кои имаат долг спрема Комората за неплатени членарини , поднесе:
Еден предлог до надлежен нотар за донесување на решение со кое се дозволува

-

извршување врз основа на веродостојна исправа;
Две барања за спроведување на извршување до надлежен извршител против

-

извршител кој има заостанат долг за членарини а врз основа на донесени
решенија на нотар од 2012 година.
Г. Средби
Во текот на извештајната 2013-та година Претседателот на КИРМ оствари повеќе
средби со претставници на институции, помеѓу кои :

1.

Во периодот од 16-18.01.2013 година, во Белград претседателoт на КИРМ -

Гордан Станковиќ во својство на предавач на практична обука на извршителите која
се одржа во Белград во периодот од 16-18.01.2013 година. Претседателот одржа
предавања на шест теми и тоа за начин на коминицирање со должници, достава на
акти, правилна наплата и надоместок на трошоци, продажба на подвижни предмети,
извршување над подвижни и недвижни предмети, менаџирање на извршителски
канцеларии, и зема учество на две работилници и тоа за студија на случај на попис на
подвижни предмети и симулација на постапка за продажба на недвижност.
2.

На ден

21.02.2013 година претседателот на КИРМ, Гордан Станковиќ

присуствуваше на средба со членови на Одборот на старатели на Факултетот за
правни науки и Факултетот за политички науки. На седницата присуствуваа: Јадранка
Мршиќ, Иван Додовски, Еди Смокварски, Дарко Алексов, Даница Миладинова,
Александар Кржаловски, Гордан Станковиќ, Валентина Јаневска. Г-н Гордан
Станковиќ, претседателот на комората на извршители на Р. Македонија даде неколку
предлози за зголемување на практичните знаења на студентите преку давање задачи
и проверка дали знаат да подготват документација за отворање фирма, да напишат
молба, жалба или записник, да им се даде готов случај по кој ќе бараат основи во
соодветни закони.
3.

На 28.02.2013 година, четврток во 12.30 часот во Тетовскиот државен

универзитет – Тетово, министерот за правда Blerim Bexheti се обрати на Јавната
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расправа на тема „Афирмација на дејноста извршител во Република Македонија“. На
предлог на Министерот за правда претседателот на КИРМ присуствуваше на јавата
расправа за промоција на извршителската професија пред студентите албанци.
Претседателот одржа кусо излагање заради запознавање на студентите со
професијата извршител. Постигната е усмена согласност со г-дин Максуфи да се
потпише писмен меморандум за соработка со Тетовскиот државен универзитет –
Тетово со цел да се овозможи пракса на студентите во извршителските канцеларии.
4.

На ден

21.03.2013 година, во службените простории на Комората на

извршители на Република Македонија претседател на КИРМ, Гордан Станковиќ
извршител одржа среба со г-ѓа Emmanuelle Laudic-Baron, кандидат за судија на
Државната правосудна академија на Република Франција (ЕНМ). На средбата
кандидатот за судија г-а Emmanuelle Laudic-Baron беше запознаена со системот на
извршување во Република Македонија, како дел од стажирањето на кандидатот во
надворешни странски судски институции. На состанокот беше договорено и во
иднина да продолжи соработката со Академијата за судии и јавни обвинители на РМ и
кандидатите од Државната правосудна академија на Република Франција (ЕНМ), да ја
посетуваат Комората на извршители при своите работни посети заради стажирање во
странство.
5.

На ден 04.03.2013 година, во канцелариите на ГИЗ Open Regional Fund for

South East Europe - Legal Reform Скопје се одржа средба помеѓу претседателот на
КИРМ Гордан Станковиќ и г-ѓа Вероника Ефремова, претставник на ГИЗ. На барање
на КИРМ се одржа средбата со цел зајакнување на соработката со ГИЗ, со предлози
ГИЗ да овозможи стручна и техничка подршка на КИРМ заради развој и унапредување
на извршителската служба преку промоциоја на извршувањето во јавноста и тоа како
регионална помош за соработка на КИРМ со Коморите во земјите од регионот, па така
од страна на КИРМ е побарана и помош за семинар во мај-јуни 2013 година кој ќе се
пржи во Драч Албанија. Кирм предложи ГИЗ да ја помогне Комората за промоција на
извршителската должност преку средби со медиумите во текот на есен 2013 година. Гѓа Вероника Ефремова го извести претседателот на КИРМ дека ГИЗ има интерес за
остварување на предложената соработка и таа може да биде реализирана меѓутоа е
неопходно претходно за тоа да биде донесена одлука од страна на регионалниот
директор г-дин Томас Маер кој за средбата ќе биде известен од страна на Г-ѓа
Вероника Ефремова.
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6.

Во периодот од 10-13.03.2013 година се одржа Трета регионална конференција

“Граѓански форум за Југоисточна Европа во организација на SEELS а под
покровителство на GIZ. Претседателот на Комората на извршители Гордан Станковиќ
во рамките на конференцијата оствари работна средба со Претседателот на Албанска
комора на приватни извршители г-дин Petrit Qarri, и го посети извршителското друштво
канцеларија Strati на извршител Gentian Strati и извршител Valter Kacupi вработен во
истата. Комората на извршители на РМ и Албанската комора на приватни извршители
да потпише Меморандум за соработка со цел во иднина да се интензивира
соработката и да се воспостави пракса за меѓусебно учество на семинарите и обуките
на двете Комори. Финансиските трошоците и организацијата на оваа конференција
беа на товар на ГИЗ Проектот за правна реформа Скопје.
7.

Претседателот на Комората на извршители на покана на ГИЗ Правна Реформа

Белград и Српската комора на извршители на 21 мај 2013 година беше предавач на
семинар на тема „ Системот на приватно извршување во меѓународен и регионален
контекст и примана во Србија “. Финансиските трошоците и организацијата на оваа
конференција беа на товар на ГИЗ Проектот за правна реформа Скопје.
8.

На ден 03.04.2013 година претседателот Гордан Станковиќ оствари средба со

Претседател на Апелационен суд Битола г-ѓа Даница Ристева и Судија Татјана
Сусулеска. На овој состанок претседателот на Комората на извршители и врачи
плакета од Комората на извршители на претседателката на Апелациониот суд во
Битола во знак на успешна соработка и воедно и врачи покана за семинар на
извршителите кој ќе се одржи во периодот од 31 мај -2 јуни 2013 во Драч во Република
Албанија на г-ѓа Даница Ристева. Претседателот ја покани судија Татјана Сусулеска
да биде предавач на семинарот на извршители во Драч, Албанија на тема “Правни
последици од отварање на стечајна постапка. Меѓусебен однос на извршувањето со
стечајните и ликвидационите постапки“. Претседателот на КИРМ и Претседателката
на Апелациониот суд во Битола договорија да остваруваат почести средби заради
продлабочување на соработката помеѓу двете институции.
9.

На ден

09.04.2013 година, во службените простории на Комората на

извршители на Република Македонија претседател на КИРМ, Гордан Станковиќ одржа
средба со Стојанче Младеновски, управител на Академик ДООЕЛ Скопје на која
претседателот на Комората на извршители даде предлог да се воспостави
поврзување на веб страницата на Комората на извршители со веб страницата на
Академика со цел одреден дел од законите кои се поврзани со извршувањето да. На
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средбата беше договорено и во иднина да продолжи соработката со електронскиот
весник Академик.мк.
10.

На ден 25.04.2013 година во Апелациониот суд во Штип претседател на КИРМ,

Гордан Станковиќ имаше средба со претседател на Апелационен суд Штип г-дин
Стојанче Рибарев и претседател на Основен суд Штип г-ѓа Татјана Малинова. На
состанокот претседателот на Комората на извршители и претседателите на двата
судови разговараа за Акциониот план за афирмација на должноста извршител кој
Владата на РМ го усвои на 126та седница на 19.03.2013 година, во кој свои обврски со
временски рокови има и Комората на извршители. На состанокот беа разменети
мислења и идеи околу

промена на материјалот за полагање на испитот на

извршители со цел привлекување на поголем број на кандидати кои би го полагале
овој испит. Присутните констатираа и дека недостасува обука за полагање на испитот
на извршители која би можело да ја организира и Комората а како предвачи да земат
учество и судиите. Претседателот на Комората на извршители во оваа прилика им
врачи покани на судиите за семинарот на извршителите кој ќе се одржи во периодот
од 31 мај -2 јуни 2013 во Драч во Република Албанија. Присутните договорија да
остваруваат почести средби заради продлабочување на соработката помеѓу двете
институции.
11.

На ден 29.04.2013 година во канцеларијата на Народниот правобранител на

РМ се одржа средба помеѓу претседателот на КИРМ, Гордан Станковиќ и Иџет
Мемети, Народен правобранител на РМ. Претседателот на Комората на извршители
во рамки на оваа средба му достави покана на Народен правобранител на РМ за
претстојниот семинар на извршители во јуни 2013 во Драч Албанија. Омбудсманот се
согласи да одржи едно предавање на семинарот на извршители на тема:
“Извршувањето и заштитата на човековите права“. Исто така на средбата беше
договорено во рамки на проектот на Холандска амбасада да се одржат средби со
граѓаните во шесте регионални канцеларии на Народниот правобранител во РМ со
учество на извршителите а заради промоција на должноста извршител и подобрување
на имиџот на извршителите во јавноста.
12.

Во периодот од

20-22.05.2013 година, во Белград, Србија

претседател на

КИРМ - Гордан Станковиќ присуствување во својство на предавач на практична обука
на извршителите која се одржа во Белград. Претседателот одржа предавања на шест
теми и тоа Улога на Комората во решавање на поплаки против извршители, Функција
на Комората на извршители на РМ, Раководење на извршителската канцеларија,
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Бизнис план и финансиски менаџмент на канцеларијата

на извршителската

канцеларија. На семинарот учество земаа и Комора на извршители на Србија, Михајло
Драгович претседател на Комората на извршители на Србија, претставници на ГИЗ
проектот за правна реформа во Србија, г-дин Калин Попов претставник на Бугарска
комора на извршители, Jos Utehag извршител од Холандија и претставник на МУСИ.
На средбата со нив беше договорено коморите од регионот да ја зајакнат својата
соработка со размена на искуства и меѓусебно присуство на семинарите на
извршителите.
13.

На ден 05.06.2013 година претседателот на КИРМ, Гордан Станковиќ заедно

со Славица Ацовска извршител од Тетово, потпретседател на КИРМ осварија средба
со Александра Зафироска, Претседател на Судски совет на Република Македонија
притоа разговараа околу актуелните прашања во врска со извршувањето а особено
трансферот

на

предметите

од

судовите

кај

извршителите.

На

средбата

претставниците на КИРМ ја известија г-ѓа Зафироска дека е во тек изработка на нов
предлог Закон за извршување, за што веќе е формирана и работна група во рамките
на Министерството за правда.
14.

На ден 09.07.2013 година претседателот Гордан Станковиќ заедно со Благојче

Кипровски извршител од Скопје и член на УО на КИРМ оствари средба со г-дин
Славче Трпески директор на Агенција за катастар на недвижности на која беше
разговарано околу акутелните проблеми со кои се соочуваат извршителите при
барање на податоци од Агенцијата за катастарот на недвижности и добивање на
Имотни листови без матични броеви на граѓаните. На состанок Претседателот му
врачи покана на г-динот Славче Трпески за претстојниот семинар на извршителите кој
ќе се одржи во периодот од 20 септември до 22 септември 2013-та година во хотел
Фени Кавадарци, истиот ја прифати поканата да биде предавач на семинарот на
извршители на 20 септември 2013-та година во хотел Фени Кавадарци. На средбата
беше договорено следното: Да се рагледа можноста извршителите да добиваат
Имотни листови со матични броеви преку е-шалтерот на АКН.
15.

На ден

25.07.2013 година претседателот на КИРМ, Гордан Станковиќ

дискутирање за актуелни теми поврзани со извршувањето и праксата на одлучување
на претседателите на судовите по приговори против неправилности во извршувањето.
Во оваа прилика претседателот на Комората на извршители го покани претседателот
на судот во Кавадарци, Судија Зоран Јосифовски да биде гост на семинарот на
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Комората на извршители во хотел Фени Кавадарци во периодот од 20-22 септември
2013 година .
16.

На средба одржана на ден 25.07.2013 година претседателот на КИРМ, Гордан

Станковиќ дискутирање за актуелни теми поврзани со извршувањето и одлучување
на претседателите на судовите по приговори против неправилности во извршувањето.
Во

оваа

прилика

претседателот

на

Комората

на

извршители

ги

покани

потпретседателката и претседателот на судот во Неготино да бидат гости на
семинарот на Комората на извршители во хотел Фени Кавадарци во периодот од 2022 септември 2013 година .
17.

На ден

31.07.2013 година претседателот на КИРМ, Гордан Станковиќ на

средба со Невенка Ивановска USAID и Joseph Traficanti USAID побара финансиска
помош за организирање на семинар на Комората на извршители со претставници на
јавните медиумите. УСАИД Проектот за јакнење на судството да го подржи семинарот
во организација на Комората на извршители на РМ во месец октомври 2013 година.
18.

На ден 14.10.2013 година претседателот на КИРМ одржа средба со заменик

министер во Министерство за правда, Билјана Бришкоска - Бошковски. На средбата
претседателот го покани заменик министерот како учесник предавач на семинарот на
извршители кој ќе се одржува во декември во Охрид, заменик министерот се изјасни
дека на семинарот во Охрид ќе учествува во својство на предавач.
19.

На ден 14.10.2013 година претседателот на КИРМ одржа средба во

Министерството за правда со министерот за правда, г-дин Blerim Bexheti како дел од
редовните средби помеѓу Претседателот на Комората и Министерот за правда.
20.

На ден 12.11.2013 година, во Дирекцијата за заштита на личните податоци,

Гордан Станковиќ во својство на претседател на КИРМ одржа средба со Директорот
на Дирекцијата за заштита на личните податоци, г-дин Димитар Ѓеорѓиевски. На
средбата риректорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци го изнесе ставот
на ДЗЛП дека јавните објави на извршителите содржат ЕМБГ на граѓаните иако
според Дирекцијата тоа е спротивно на Законот за заштита на личните податоци. На
средбата беше договорено Комората на извршители на РМ да достави известување
до своите членови со воочување дека Дирекцијата за заштита на личните податоци
укажува јавните објави на извршителите да не содржат ЕМБГ на граѓаните а истово
под страв од парично казнување на извршителите од страна на Дирекцијата за
заштита на лични податоци.
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21.

По повод десетгодишнината од постоењето на Македонското здружение на

млади правници, на ден 06.12.2013 година, во хотел Холидеј Ин, во Скопје, се одржа
Конференција на тема „Правната професија во Република Македонија-предизвици,
проблеми и перспективи“ во организација на Македонското здружение на млади
правници и Проектот на УСАИД за јакнење на судството во Република Македонија на
која учсетво зема и Претседателот на КИРМ .
22.

На 28.12.2013 година Претседателот присуствуваше на адвокатска вечер во

организација на Адвокатската комората на РМ .
23.

На 27.12.2013 година Претседателот имаше работен состанок со министерот

за правда г-дин Blerim Bexheti на кој се разговараше за актуелните прашања поврзани
со измените на Законот за извршување и состојбата со Тарифата.
24.

Во Врховниот суд на Република Македонија на ден 28.12.2013 година се одржа

прв состанок помеѓу членовите на Работната група која ќе работи на подготовка на
насоки/рамки за натамошен развој на правосудството и претседател на КИРМ,
Гордан Станковиќ. Во Работната група предводена од министерот за правда
Blerim Bexheti, членуваат заменик

министерот

Билјана

Бришковска

Бошковски,

претседателот на Врховниот суд, Јавниот обвинител, претседателот на Судскиот
совет, претседателот на Советот на јавни обвинители, претседателот на МАНУ,
народниот правобранител, државниот правобранител и др. Целта на состанокот
е секој претставник од работната група во рамките на својата институција да се
произнесе

во

врска

со

проблемите

со

кои се

соочуваат

институциите,

притоа служејки се со оценката на Европската Комисија - извештајот на Советот на
Европа за реформите во правосудството на Република Македонија. На денешниот
состанок се отвори дискусија околу примената на законите со измените и
дополнувањата од 2010-та па се до денес, со посебен акцент на стручноста
и професионалноста при одлучувањето на судиите, обвинителите, обудсманот ,
државното правобранителство и сл , при што беше констатирано дека со
воведувањето на институтот разумен рок и посебното одделение на Врховниот суд на
Република Македонија, воопшто има напредок во брзото и ефикасно решавање на
судските предмети.

На

состанокот беше

дискутиран

проблемот

со

бавното

постапување на Управниот суд и беше договорено сите учесници во даден рок од 20
дена да достават предлози со цел

на наредната седница работната група за

подготовка на насока - рамка за натамошниот развој на правосудството да
изготви програма со конкретни предлози заради понатамошно постапување.
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25.

На 28.11.2013 година, претседателот и потпретседателот КИРМ на покана на

Стопанската комора на Македонија, имаа свои излагања на семинар на тема: “
Правните лица како странки и учесници во извршувањето”.
Е. Одлуки
Претседателот на Комората во текот на оваа извештајна година донесе неколку
одлуки, од кои претежно во делот на неговата статутарна надлежност за организирање и
координирање на стручната служба на Комората за меѓу кои Одлука за формирање на
дисциплинска комисија за утврдување на одговорност на вработен и одлука за
ирекување на парична казна на вработен во Стручната служба. По донесениот
Правилник за систематизација на работните места во Стручната служба во Комората кој
на предлог на претседателот беше исвоен од страна на Управниот одбор на КИРМ, на
постоечките вработени им беа понудени нови договори за вработување па по
неприфаќање на нов променет договор претседателот донесе една Одлука за
откажување на договорот за вработување поради неприфаќање на нов променет
договор за вработување на вработен во Стручната служба.
Во однос на обврските на правните лица со јавни овластувања согласно
Законот за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
Претседателот донесе одлука со назначи службено лице вработено во Комората кое
ќе посредува и ќе укажува помош при остварување на правото на слободен пристап
до информациите од јавен карактер и со одлука ја определи листата на информации
со кои располага Комората на извршители на РМ и истата е објавена на веб сајтот на
Комората на извршители на РМ. Во текот на оваа извештајна 2013 година до
Комората беа поднесени осум барања за пристап до информации од јавен карактер
по повод кои комората донесе соодветни одлуки и против четири од одлуките на
КИРМ барателот поднесе жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен
пристап до информациите од јавен карактер. Надлежната Комисија донесе четири
свои решенија со кои ги поништува одлуките на Комората и ја задолжува Комората во
рок да му ја достави бараната информација на барателот. Комората против овие
жалби поднесе четири тужби за поведување на управен спор до Управен суд на РМ.
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Дисциплинска комисија (ДК) на КИРМ
Дисциплинска комисија при КИРМ во текот на оваа извештајна година, своите
активности ги спроведе одржувајќи работни состаноци, седници и главни претреси на
Дисциплинската Комисија. Сите предлози за дисциплинска постапка беа разгледани
од страна на членот известител на Дисциплинската комисија од редот на
извршителите и изработен е писмен реферат согласно Правилникот за дисциплинска
одговорност и дисциплинска постапка на Дисциплинската комисија.
До Дисциплинската комисија при Комората на извршители на РМ, во периодот
од 1 јануари 2013 година до 31 декември 2013 година беа доставени вкупно 57
предлози за поведување на дисциплинска постапка по повод кои беа донесени
слениве следните одлуки на ДК:
-

23 решенија со кои се утврдува дека не е сторена дисциплинска мерка;

-

20 решенија се огласува за виновен за сторена дисциплинска повреда и му се

изрекува дисциплинска мерка парична казна на извршител
10 решенија се огласува за виновен за сторена дисциплинска повреда и му се

-

изрекува дисциплинска мерка јавна опомена на извршител
-

1 решение за изрекување на привремената забрана за вршење на должноста

извршител во траење од 3 месеци
3 решенија за отфрлање на предлогот поради застареност.

-

Изречени дисциплински мерки во 2013 година
Привремена
забрана
Дисциплинска
Број

Вкупен
број

на

Не

е

должноста

на

мерка

извршител

предлогот

Нер

во

поради

еше

од 3 месеци

застареност

ни

1

3

сторена

парична

изврши

дисциплинс

дисциплин

казна

тели

ка постапка

ска мерка

извршител
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23

Отфрлање

Дисциплинска

предлози за

57

вршење на

мерка

Број на

98

за

на

20

јавна

опомена
извршител
10

на

траење

4

Во однос на горенеaвeдените податоци, се забележува поголем број на
донесени одлуки во однос на примените предлози кое нешто е од причина што во
2013 се одлучени два предмети кои остале нерешени во 2012 година како и од
причина што во два предмети од 2013 година се изречени по две дисциплински мерки
по предлог каде подносителот навел по повеќе сторени дисциплински повреди.
Дисциплинската комисија не донесе свои одлуки во четири предмети заведени
во 2013 година од кои еден е одложен поради немање на уредна достава на поканата
за главен претрес до обвинетиот извршител, и три се нерешени поради нивен прием
непосредно пред истекот на изврштајната 2013 година.
Во текот на оваа извештајна година Министерот за правда поднесе 56 предлози
за

поведување

на

дисциплинска

постапка

против

извршител,

додека

пак

преседателот на КИРМ поднесе 1 (еден ) предлог за поведување на дисциплинска
постапка против извршител, а пак претседател на основен суд како овластен
предлагач на дисциплинска постапка нема поднесено предлог.
Надзорен одбор на КИРМ, во состав од три члена, во текот на оваа извештајна 2013
година, одржа две седници , и тоа една седница на која беше одложено
спроведувањето на надзор над материјалното работење на Комората и една седница
на која беше спроведен надзор над материјалното / архивско и книговодствено
работење на КИРМ а врз основа на барање за спроведување на надзор доставено до
Надзорниот одбор на Комората. Согласно Извештајот за спроведен надзор над
работата Комората на Надзорниот одбор нема забелешки во однос на материјалното /
архивско и книговодствено работење на КИРМ .
Стручен совет на КИРМ Стручниот совет одржа две седници на кои ги разгледа
правните прашања доставени преку Управниот одбор и по повод истите донесе
предлог-правни мислења и согласно Правилникот за работа на Стручниот совет, ги
достави до Управниот одбор на КИРМ на усвојување.

Управниот одбор ги усвои

следните правни мислења на Стручниот совет:
1.„ Согласно чл. 7 ст.1 Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик
(“Сл.весник на РМ “ бр. 142 од 13.11.2012) в.в со чл. 25 ст.1 од Законот за граѓанска
одговорност за навреда и клевета (“ Службен весник на РМ“ бр. 143 од 14.11.2012
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година ) Стручниот совет едногласно зазеде став и е на мислење дека сите барања за
извршување на извршни наслови за присилно изречени казни или надоместоци на
штета за сторени кривични дела од Главата осумнаесетта “ Кривични дела против
честа и угледот “ од Кривичниот законик (“Сл. Весник на РМ “ бр. 37/1996 , 80/1999,
4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 07/2008, 139/2008,
114/2009, 51/2011, 135/2011 и 185/2011) и според одредбите на друг закон, поднесени
од доверителите после 22.11.2012 година извршителите нема да постапуваат освен
за судските трошоци досудени во тие пресуди . Извршувањата започнати пред
22.11.2012 година со денот на стапување на сила на напред споменатите закони се
запираат во делот на казаната или надоместоците за штета за сторени кривични
дела. Дејствијата преземени до 22.11.2012 година кои се однесуваат на извршување
на казната или надоместоците на штета за сторените кривични дела извршителот со
заклучок ги става вон сила. За судските трошоци определени во извршната исправа
извршителот продолжува да го спроведува извршувањето. Трошоците на извршување
за дејствијата преземени за наплата на изречените казни или наплата на штета
направени до 22.11.2012 година паѓаат на товар на должникот. Извршителот нема
право на наплата за трошоците на постапката за извршување сторени со преземање
на извршните дејствија за наплата на паричните казни и надоместоците за штета по
22.11.2012 година. За дејствијата кои што се преземаат за извршување на судските
трошоци определени во извршната исправа трошоците на извршиувањето ги
поднесува должникот. “
2.„По барање на полномошникот-адвокат за исплата на средства остварени со
извршувањето на извршната исправа врз основа на полномошно издадено на адвокат
на сметката на адвокатот, извршителот треба да постапи врз основа на член 19 ст.2
од Законот за извршување согласно кој како јавна или според закон заверена исправа
не се смета адвокатско полномошно или полномошно заверено кај нотар со кое се
определува побарувањето на доверителот да се исплати на друго лице,

па

извршителот не може и не треба побарувањата врз основа на главно и споредно
побарување да ги пренесе на сметка на полномошникот- адвокат. Согласно чл. 35
став 4 од Законот за извршување извршителот е должен парите од реализираните
извршувања кои се наоѓаат на посебната сметка, да ги префрли на сметката на
доверителот веднаш, односно најдоцна првиот следен работен ден по реализираното
извршување, освен во случај на негова болест или други оправдани причини, но не
подолго од 15 дена од денот на реализираното извршување, па во случај кога на
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извршителот не му е доставена сметка на доверителот, извршителот треба да се
обрати до доверителот и полномошникот со барање да достават трансакциска сметка
на доверителот на која ќе бидат пренесени парите од извршувањето. Доколку не биде
доставена трансакциската сметка на доверителот извршителот е должен паричните
средства да ги стави во судски депозит. “
3. „Кога се спроведува извршување за предавање во владение на иста недвижност кај
двајца

извршители

по

два

различни

основи

извршителот

ќе

го

споведе

испразнувањето и предавањето во владение на недвижноста на лицето кое има
правен основ за стекнување на правото на сопственост врз основа на спроведена
продажба во извршна постапка. Во постапка за намирување на побарување кога со
заклучок за продажба е извршена продажба на недвижноста и купувачот се стекнал со
правен основ за стекнување на право на сопственост, а извршителот во рок од 60
дена согласно член 195 од Закон за извршување не му ја предаде недвиноста во
владение, извршителот на барање од купувачот е должен да постапи согласно чл.
218, 219, 220 од Закон за извршување, односно да го внесе во владение купувачот на
недвижноста без оглед на тоа кој го има владението на недвижноста во тој
момент.Кога во ваков случај и друг извршител спроведува постапка за испразнување
и предавање на истата недвижност во владение по барање на должникот чија
недвижност е продадена, испразнувањето и предавањето во владение од страна на
втор извршител е безпредметно, затоа што би требало да се испразни и предаде во
владение на доверител на кој му престанало правото на сопственост врз недвижноста
и е должник во постапката која се водела кај извршителот кој што ја извршил
продажбата на недвижноста.Во таков случај извршителот е должен да го извести
вториот извршител, кој што спроведува извршување за предавање на истата
недвижност во владение по барање на должникот чиј имот е продаден, за
новонастанатите околности. “
4.„Согласно чл 19 од ЗИ побарувањето или обврската може да премине на друг
доверител односно должник ако тоа лице не е означено како доверител односно
должник во извршна исправа само ако доверителот односно должникот приложи
исправа која е јавна или според закон заверена исправа –заверен потпис ( Закон за
вршење на нотарски работи) .
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Доволен доказ за извршителот за премин на побарување односно обврска е изјава
или договор со јавна или според закон заверена исправа ( Закон за вршење на
нотарски работи) .
Доколку станува збор за исправа со која се врши исправка на технички грешки во
имиња или презимиња, во таков случај не станува збор за пренос на побарување туку
станува збор за исправа со која се врши исправка на извршната исправа. “
5.„Заменикот на извршителот ги има истите права, обврски и одговорности како и
извршителот. Заменикот на извршителот го заменува извршителот во случај кога
извршителот е спречен да спроведува извршни дејствија.Заменикот ги презема и
продолжува со работа по списите на извршителот во случај на привремена забрана за
вршење на должност со сите права и обврски, но не смее да прима нови барања за
извршување.Доколку заменикот на извршителот е лице вработено во канцеларијата
на извршителот тој во присуство на извршителот настапува со овластувања на
помошник на извршител

и истиот настапува како заменик на извршител само во

случај на привремена спреченост на извршителот поради болест, отсуство или
привремена „
6.„Извршителот треба да му ги признае сите трошоци на адвокатот кои се предвидени
и му следуваат по основ и во висина согласно со Адвокатска тарифа .“

7.

„Извршителот е должен согласно чл.167 од Закон за извршување секој

Заклучок за продажба да го доставува до надлежниот орган на управата.“

8.

„Извршителот при намирување треба да намирува побарувања по основ на

давачки пристигнати за последната година кои ја товарат продадената недвижност за
последната година само доколку истите се пријавени во времето за намирување на
доверителот и ако се утврдени со извршна исправа. Во случај надлежниот орган на
управата да достави известување за збирен долг на даночниот обврзник, извршителот
треба да бара од органот да достави специфицирано решение до извршителот за
данок на имотот само за последната година. „
9.

„Извршителите на рочиште за делба треба да ги повикуваат лицата кои ги

имаат пријавено своите побарувања најдоцна до време за намирување односно до
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денот на донесување на заклучокот за предавање на недвижноста на купувачот
согласно по чл.183 од Закон за извршување.“
10.

„Во случај кога при спроведување на извршување врз сметка во банка, по

барање на должникот по чл. 81 став 4 од Законот за извршување, со одлука на суд е
изречено одлагање на извршување, правните последици од одлагањето се состојат во
тоа што блокадата на сметките и редоследот на наплата останува,
одложува

распределувањето

на

средствата

на

должникот

на

меѓутоа се
сметката

на

извршителот додека трае одложувањето. “
11.

„Доколку не успеала продажбата спрема недвижноста и извршувањето е

запрено извршителот издава Заклучок за утврдување на трошоци како извршна
исправа согласно Закон за извршување и ќе се намирува како и секоја друга извршна
исправа од чл.12 од ЗИ.“
“Трошоците за издавањето на налог и доставата на налог издаден по чл. 134

12.

од Законот за извршување паѓаат на товат на должникот. “
13.

„Доставата извршена од страна на извршителот на адресата за која се

договориле странките во нотарскиот акт се смета за уредна без оглед дали во
меѓувреме странките извршиле промена на адреса а која промена не ја регистрирале
пред надлежен орган.“
14.

„При изготвување налог согласно член 129 од ЗИ кога се дефинира делот на

каматата се дава почетна дата од кога треба да се исплати каматата со видот на
каматата со назнака каматата да се исплати до денот на исплатата . Извршителот
може при изготвување на овој налог да ја пресмета доспеаната каматата до тој
момент и да му ја посочи на работодавачот но работодавачот има обврска да ја
допресмета каматата до денот на каматата. При издавање на заклучокот за
намирување на доверителот извршителот е овластен да изготви каматни листи и
истите да ги тарифира. “
15.

„Трошоците на доверител настанати на име трошоци за клаузули за

правосилност и извршност на извршните исправи –решенија за издавање на дозвола
на извршување на нотар претставуваат нужни трошоци на доверителот и истите
извршителот ќе му ги признае на доверителот како трошоци на постапката и ќе бидат
предмет на извршување.“
16.

„Во случај на постоење на правосилна пресуда со која е утврдено, согласно

одредбите од Законот за семејство, дека постои право на сопственост на една
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половина на предметната недвижност, извршителот врз основа на пресудата со
заклучок ќе ја запре постапката во однос на едната половина . “
17.

„При започнатото извршување сите извршувања се во прекин и извршителот

кој има разлачно право ќе ја спроведе продажбата и по спроведената продажба ќе ги
избрише сите налози прибележани во јавната книга од страна на извршителите на кои
не им било признато разлачното право од страна на стчајниот управник.Доверителите
кои имале хипотека од втор, трет ред и понатаму доколку не им е признато разлачно
право од страна на стечајниот управител ќе се намируваат од стечајната маса
согласно одредбите од Законот за стечај. “
18.

„Доколку е неспорно дека попишаните предмети се предмет во сопственост на

должникот, извршителот со пописот на подвижните предмети воспоставил заложно
право над подвижните предмети и иако предметите се одземени од страна на
Министерството за правда за потребите на кривична постапка, извршителот нема
правна пречка да продолжи со спроведување на извршување врз подвижните
предмети кои биле најдени и одземени од надлежните органи.“
19.

„Врз основа на член 83 од Законот за работни односи вв.со член 105 од

Законот за извршување нема правна пречка да се спроведува налогот на извршителот
на начин што работодавецот ќе запира 1/3 односно 1/5 врз надомстокот наместо
плата кој го прима работникот за време на суспензија.“
20.

„Извршителот во случај кога претседателот на судот донел решение за

одлагање кое го условил со гаранција извршителот може да продолжи со извршување
во моментот кога ќе помине рокот за уплата на гаранцијата доколку извршителот
уредно е известен од страна на судот дека странката не го уплатила износот со кој
била задолжена на име гаранција.“
21.

„Кога претседателот на судот донел решение за одложување на извршувањето

извршителот е должен да го почитува решението на судот и извршувањето е
одложено од момент на прием на првостепеното решение без оглед дали на истото е
вложена жалба и без оглед на околноста дали истото е условено со гаранција.“
22.

„Доверителот не го губи стекнатиот ред доколку претседателот на судот донел

решение за одложување на извршувањето на барање на должникот.“
Комисија за стручна едукација на извршители , во состав од пет члена, во текот на
оваа извештајна година, нема одржано средба.
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Комисија за соработка со институции, составена од седум члена, во текот на оваа
извештајна година, нема одржано средба.
Претседателот на Комисијата за соработка со институции на КИРМ, изврштел
Јулита Ѓорѓиева од Скопје на ден 31.01.2013 година, во Скопје зема учество на
јавната расправа со претставници на Министерството за економија на која беше
разгледан предлог Законот за измени и дополнување на Законот за стечај и на која е
договорено по предлогот и да се дадат предлози за подобрување на Законот за стечај
до 06.02.2013 година во Министерството за економија.
Претседателот на Комисијата г-ѓа Јулита Ѓорѓиева, извршител од Скопје
присуствуваше на состанок одржан во просториите на Министерството за економија
на ден 31.01.2013 година, и врз основа на истиот Претседателот на Комисијата за
соработка со институции , преку Комората на извршители, ги достави следните
предлози за измена на Законот за стечај:
1)

„Во член 107, став 4 и став 5 да се бришат, а да се предвиди „Кога доверителот

одвоено се намирува преку извршител, средствата од продажбата не се уплаќаат на
стечајна сметка.“
2)

Во член 131 став 1 точка 3 да се дообјасни или по точката да се додадат

зборовите „и извршен попис и заплена на предмети од извршител“ Ова од причини
што е во врска и со член 138, став 2 каде е предвидено дека забраната која дошла
во постапка за извршување е со правно дејство.
3)

Во член 145 , во редот 3 зборовите „со судско извршување“ да се заменат „со

судско порамнување“. Ова од причини што постојниот член вака се коси со
членовите 131 став 1 и член 138 став 2.
4)

Во член 146 во ставот 1 по точката да се додаде: „Освен разлачни доверители

за извршување по утврдено разлачно право. До утврдување на разлачното право на
разлачен доверител, извршувањето се прекинува за да продолжи по добиеното
решение за утврдено разлачно право.“
Претседателот на Комисијата за односи со институции на КИРМ, изврштел
Јулита Ѓорѓиева од Скопје на ден 28.01.2013 година, во Академијата за судии и јавни
обвинители имаше свое излагање на тема: Привремените мерки со акцент на мерките
во постапка на извршување.
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Активности на КИРМ преку одржани семинари, обуки и слободни
активности
Во текот на оваа извештајна година, Управниот одбор на КИРМ ја
организираше

законски

предвидената

стручна

континуирана

едукација

на

извршителите на РМ и замениците, преку организирање на четири семинари, и тоа:
Семинар на извршители, одржан од ден 02 февруари - 03 февруари 2013 година
Струмица во хотел “Глигоров ”.
На семинарот на извршители беа обработени следниве теми:


“ Иститут на суспензија, правни последици, изрекување , отповикување и

меѓусебен однос со начело на презумпцијата на невиност “
Предавач : Проф. д-р Гордана Лажетиќ Бужаровска,Правен факултет “Јустинијан
Први“ Скопје


„Тужба за поведување на управен спор како единствена правна заштита на

извршителот

согласно

Законот

за

извршување.

Опсег

и

правна

пракса“

Предавач : судија Даниела Антовска, Управен суд на РМ


Презентација на е -даноци

Предавач: Искра Даова, Управа за јавни приходи


“Правен третман при извршување врз објекти кои се во фаза на легализација и

извршување врз земјоделско земјиште согласно измените и ограничувањата од
Законот за земјоделско земјиште и дефинирање на припадоци и прирастоци кај
недвижности, можност за извршување врз припадоци и прирастоци“
Предавач : Проф. д- р Родна Живковска Правен факултет “Јустинијан Први“ Скопје

2.) Семинар на извршители, одржан во периодот 30 мај - 2 јуни 2013 година
Драч, Албанија хотел Долче Вита.
На семинарот на извршители во Драч , Албанија беа обработени следниве теми:
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“ Постапување по судските предмети“ – Работилница со модератор Томислав
Џумеркоски, извршител од Прилеп
“ Албанскиот систем на извршување и позицијата на приватните извршители во
Албанија“ - Г-дин Petrit Qarri,

Претседател на Националната Комора на приватни

извршители на Р. Албанија
“ Актуелните проблеми во извршувањето на побарувањата на доверителите во
македонското семејно и наследно право " -Доц. д-р Ангел Ристов
Презентација на новиот дизајн на веб сајтот на Комората – презентер
м-р Славица Ацовска, Потпретседател на КИРМ
“Проблеми во пракса при спроведување на извршување “ – Дискусија, модератор
Гордан Станковиќ, извршител од Скопје.
“ Правни последици од отварање на стечајна постапка. Меѓусебен однос на
извршувањето со стечајните и ликвидационите постапки“ судија Татјана Сусулеска,
Апелационен суд Битола
“ Извршувањето и заштита на човековите права“ - г-ѓа Снежана Теодосиеска –
Јорданоска државен советник , Народен правобранител на РМ
Присутните извршители и заменици на семинарот на овој семинар ги усвоија
следните заклучоци :
„ Собранието на КИРМ повторно да го разгледа прашањето за Одобрување трошоци
на адвокат-полномошник согласно Адвокатската тарифа со цел воедначување на
праксата на извршителите откако Управниот одбор на КИРМ ќе го разгледа
мислењето на Стручен совет на РМ од 08.05.2013 година по повод истото правно
прашање . “
„ Ставањето на потврда на извршност на Заклучокот на извршителот за утврдување
на трошоците на извршувањето на извршителот да се уреди со Правилникот за
формата и содржината на службениот печат, штембилите и фирмата на Извршителот,
како и начинот на нивното издавање и одземање. “

4.) Семинар на извршители, одржан во период 20 септември - 22 септември
2013 година во Кавадарци хотел Фени.
На семинарот на извршители беа обработени следниве теми:
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„Осврт на измените од Закон за катастар на недвижности “
Презентер г-дин Славче Трпески, Генерален директор на Катастар на недвижности.
“Европски состојби и трендови во извршното право во сферата на извршување на
граѓанските судски одлуки“
Презентер г-ѓа Радица Лазареска Геровска, државен советник во Министерство за
правда.
“Спроведување надзор и контрола над работата на извршителите. Краток осврт на
практики од регионот“
Презентер г-дин Владимир Јанковски Сектор за надзор и контрола над работата на
извршителите, нотарите и медијаторите при Министерството за правда.
“Осврт кон предлог измените на Законот за стечај “
Презентер г-дин Дејан Костовски , експерт за стечај.
Искуства и дилеми во поглед на вршење на достава од страна на извршител

–

Работилница
Презентери извршител Благојче Кипровски и извршител Томислав Џумеркоски.
Практична примена на Адвокатска тарифа – Работилница
Презентер извршител Славица Ацковска.
На овој семинар извршителите ги усвоија следните заклучоци:
1. Препорака до извршителите што побрзо и поскоро да се приклучат кон
електронскиот систем на катастарот, односно е-катастар.
2. Предлог да се организира работна средба со претседателите на сите Основни
судови, судии од Апелационите судови и Врховниот суд за воедначување на
праксата.
3. Препорака до извршителите да се обрне поголемо внимание на доставата
односно да се припази рокот за достава кога се доставува со препорачана
пракса.
4. Препорака до извршителите да се користи форумот како ново средство преку
кое ќе разменуваат искуства и мислења по одредена тема.
4.) Семинар на извршители, одржан во период 13 декември -

15 декември 2013

година во Охрид хотел “Гранит “, на кој беа обработени следните теми:
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„ Европски практики на вонсудска наплата на долгови ’’
Предaвач: г-ѓа Невенка Ивановска, УСАИД Македонија

Проект за јакнење на

судството
„Улогата на адвокатите во извршувањето. Права и одговорности“
Предавач : г-дин Никола Додевски , Претседател на Адвокатска комора на РМ
“Конфискација на имот и имотни права и правни последици врз извршувањето “
Предавач: г-дин Михајло Маневски, поранешен Министер за правда (во пензија)
„Извршување врз основа на одлуки на арбитражен суд и медијација “
Предавач: Доц. Д-р Татјана Зороска- Камиловска, Правен факултет „Јустинијан Први“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
“Современи трендови во обезбедувањето и наплатата на побарувањата во банките”
Предавач : д-р Валентина Анѓелкоска, Сектор за правни работи во Стопанска банка
АД Скопје
„Промените во семејството и реформите во семејното право“
Предавач:Проф. д-р Дејан Мицковиќ, Правен факултет „Јустинијан Први“ Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ Скопје
„Основните реформи во наследното и семејното законодавство на Република
Македонија“ Предавач: Доц. Д-р Ангел Ристов, Правен факултет „Јустинијан Први“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје„
„Електронско водење на евиденција и нацрт можни измени на месечниот извештај за
работата на извршителите “ модератор Горан Пасков
На овој семинар беа усвоени следените заклучоци:
„ За поднесување на барање за извршување како и за наплата на адвокатски
троошоци на адвокатот му е потребно полномошно кое треба да е специјално
полномошно или да има овластување во рамките на генералното полномошно кое
треба да се приложи кон барањето за извршување. Не е доволно за поднесување на
барањето за извршување адвокатот да биде наведен во уводот на извршниот наслов.
„ Комората на извршители да оствари работен состанок со Јавениот обвинител на РМ
со цел организирање на заеднички регионални средби со јавните обвинители и
извршителите по повод кривичните пријави кои се поднесуваат против извршителите „
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Почесни гости на семинарите и собранијата на Комората
Комората во текот на оваа извештајна година имаше чест да ги има како почесни
гости на семинарот одржан во Струмица во хотел Глигоров : г-ѓа Mилка Стефкова
судија во Врховен суд на РМ, г-ѓа Mилка Ристова судија во Врховен суд на РМ, г-ѓа
Љупка Арсениевска - Претседател на Апелациониoт суд во Скопје, г-дин Стојанче
Рибарев Претседател на Апелационен суд Штип, г-ѓа Радица Лазареска- Геровска
државен советник во Министерство за правда, г-ѓа Невенка Ивановска од USAID’s
Проект за зајакнување на судството, г-ѓа Благица Ѓошевска судија при Основен суд
Скопје 2 Скопје, г-ѓа Татијана Малинова- Претседател на Основен суд Струмица, г-ѓа
Даниела Антовска судија во Управен суд на РМ, г-ѓа Виолета Богојевска судија во
Управен суд на РМ, г-дин Андон Атанасов Заменик Претседател на Основен суд
Радовиш, г-дин Ване Велков стручен соработник во Основен суд Струмица, г-дин
Златко Иванов Јавен обвинител Струмица.
На семинарот одржан во Драч Албанија, почесни гости на Комората на
извршители на РМ, беа Претседателот на Албанската комора на извршители на РМ,
Г-дин Petrit Qarri и членови на Управниот одбор на Комората на извршители на
Албанија; Министерот за правда на Р. Македонија г-дин Blerim Bexheti; Министерот за
правда на Република Албанија г-дин

Eduard Halimi, судија Mилка Стефкова при

Врховен суд на РМ, судија Mилка Ристова при Врховен суд на РМ, г-дин Hajdari Ekrem
Shefajet претседател на Апелационен суд

Гостивар, г-дин Стојанче Рибарев

претседател на Апелационен суд Штип, г-дин Beqir Shaini претседател на Основен
суд Скопје 2 Скопје, г-дин Numan Limani Министерство за правда на РМ, г-ѓа Радица
Лазареска Геровска Министерство за правда на РМ, г-ѓа Ана Стојова Министерство за
правда на РМ, г-дин Владимир Јанковски Министерство за правда на РМ, г-ѓа Благица
Ѓошевска судија при Основен суд Скопје 2 Скопје, г-ѓа Софија Миленкова судија при
Основен суд Скопје 2 Скопје, г-ѓа Весна Богдановска судија при Основен суд Скопје 2
Скопје, г-ѓа Татјана Малинова судија при Основен суд Струмица; г-дин Bashkim Ameti
директор на Агенција за управување со одземен имот ; г-дин Зоран Билбилоски
Државен советник при Народен правбранител на РМ; г-ѓа Virgjinia Beuta, нотар член
на Управен одбор на Нотарска комора на РМ, г-дин Сашо Ѓурчиноски нотар, Нотарска
комора на РМ, Надежда Горѓеска државен правобранител за подрачје Струга; г-ѓа
Андријана Сливоска Државен советник Државно правобранителство на РМ ; г-ѓа
Наташа Мерсовска новинар во Сител Телевизија; г-дин Afrim Tanallari, новинар во
MRT; г-дин Ilir Ivanovski новинар во Koha.
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Комората имаше чест да ги има како почесни гости на семинарот одржан во хотел
Фени Кавадарци г-дин Славче Трпески директор на Агенција за катарстар на
недвижности , Јордан Лазаров претседател на Основен суд Велес, Олгица Андреева
судија при Основен Суд Гевгелија, Весна Богдановска Основен Суд Скопје 2 Скопје,
Владанка Ристова-заменик претседател- на Основен суд Неготино, г-дин Иван
Хаџииванов член на Управен одбор на Комора на извршители на Р.Бугарија и Г-дин
Petrit Qarri,

Претседател на Националната Комора на приватни извршители на

Република Албанија.
На семинарот одржан во Охрид во х.Гранит почесни гости на Комората беа г-ѓа
Невенка Ивановска,

УСАИД; Mилка Стефкова, Судија Врховен суд на РМ; Mилка

Ристова, Судија Врховен суд на РМ; Selim Ademi член на Судски совет на РМ; Ѓоко
Радојков, Претседател Основен суд Скопје 2 Скопје; г-динот Михајло Маневски; Ангел
Ристов, Правен факултет; Дејан Мицковски, Правен Факултет; Татијана Зороска
Камиловска, Правен Факултет; Никола Додевски претседател на Адвокатската комора
на РМ; Стојанче Рибарев претседателот на Апелационен суд Штип; Татјана Малинова
претседател на Основен Суд Струмица; Весна Богдановска судија при Основен Суд
Скопје 2 Скопје; Bashkim Elesi од Министерство за правда и г-динот Petrit Qarri и Jaser
Asani – претставници на Националната Комора на приватни извршители на Р.
Албанија.

Комората на извршители на РМ во текот на оваа извештајна година
организираше планинарски акции и тоа ден 18.05.2013 година на релација Манастир
св. Јоаким Осоговски –Калин Камен Крива Паланка, исто така на ден 06 јули 2013
година се планинареше на релација с. Ореше Велешко, потоа на 28 септември 2013
година се одви планинарска акција на планината Баба , Битола и на ден 23.11.2013
година се планинареше на релација Лесновски манастир, с. Древено и посета на
Злетово. На планинарските акции учество земаа четириесетина извршители и
вработени во извршителските канцеларии.
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Меѓународни активности на КИРМ
Оваа извештајна година,

КИРМ, со своите активности беше присутна на

меѓународен план. Битно е да се напоменат следниве настани и состаноци на кои
земаа учеството претставници на КИРМ :
Во периодот од 14 до 15 март 2013 година извршителот Роза Родиќ
присуствуваше на Шестиот Европскиот ден на обука на извршители во Брисел Белгија
на која се обработија темите за извршителите и медијацијата – Европска Директива
2008/52 EC од 21 мај 2008 година ; Регулативата 1215/20212 и 650/2012 на Европската
унија кои се однесуваат на јурисдикцијата и признавањето и извршувањето на
пресудите во граѓански и трговски предмети, Годишниот преглед на Европската судска
практика во врска со професијата на извршител и Годишникот преглед на европското
законодавство за извршителската професијата.
Во периодот од ден 23-24.05.2013 година, во Будимпешта, Унгарија помеѓу
присуствуваа претставниците на КИРМ, извршител Јулита Ѓорѓиева од Скопје и
Биљана Мартиновска од Скопје на конференција во организација на Комората на
Унгарија и асоцијација на членки на ЕУ На средбата беа посочени одредбите од
регулативата Брисел 1 и тоа како таа се однесува на земјите членки во делот на
носењето и спроведувањето на одлуките на судовите, дека во недостаток на одредби
во законот на секоја земја членка ќе се применуваат одредбите на Брисел 1 како
регулатива која се однесува на сите членки на ЕУ и нивно воедначено постапување
при извршување на странска одлука во друга држава на ЕУ.
Во периодот 24-27 април 2013 година во Тбилиси –Грузија на конференција во
организација на МУСИ а во Соработка со Светска банка присуствуваа извршителите
Даница Страчкова и Благојче Кипровски . На истата се обработија теми за Место на
извршителите во време на криза, Усогласување и изедначување на моделите и
обрасците во извршувањето на ниво на меѓународната организација, Партиципација
на експертски тимови во работата на извршителите, Проактивност на сите учесници
во формирање на имиџот на организациите на локално и меѓународно ниво, Активно
учество во меѓународни проекти како -Афродита за јакнење капацитет на
извршителството,примена
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на

добри

практики

и

препораки

пропишани

во

регулативата, Подигање на повисоко ниво на работењето на извршителите,
Присилната наплата како бизнис надвор од рамките на принципите на работењето на
кој се занова нашиот концепт, Софтвер алатката за Извршувањe.
Од 28 - 30 ноември 2013 година на седница на Постојаниот совет на МУСИ во
Париз, Франција присуствуваа извршител Зоран Димов и извршител Горан Манојов
како претставници на Комората на извршители.

Регионална соработка на КИРМ
Во оваа извештајна 2013 година Комората потпиша Меморандуми за соработка
со коморите на извршители од соседните земји во регионот и тоа:
Во рамки на одржувањето на Семинарот на извршители кој се одржува во
Драч, Република Албанија, Комората на извршители на Република Македонија и
Комората

на

соработка со

извршители

на

Република

Албанија потпишаа

Меморандум за

кој меморандум се продлабочува соработката во областа на

извршувањето. На потпишувањето на Меморандумот беа присутни министрите за
правда на Република Македонија Blerim Bexheti и на Република Албанија Eduard
Halimi кои во своите поздравни говори позитивно го оценија потпишувањето
на меморандумот со кој ќе се продлабочува регионалната соработка во сферата на
извршувањето во иднина.
На 21. Јуни 2013 година во Софија, Бугарија делагација на претставници на
Комората на извршители на Република Македонија и Комората на приватни
извршители на Република Бугарија потпишаа Меморандум за соработка со кој се
интензивира соработката помеѓу двете Комори воспоставувајќи рамка за размена на
искуства и добри практики во сферата на извршувањето.
На

09 Јуни 2013 година во Белград беше потпишан и

Меморандум за

соработка помеѓу КИРМ и Комората на приватни извршители на Република Србија. На
работната средба претседателот г. Станковиќ и г-дин Михајло Драговиќ договорија во
иднина да се одржуваат редовни средби за зајакнување на соработката помеѓу двете
Комори на извршители.
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Односи на КИРМ со домашни и странски институции
A .Односи на КИРМ со домашни институции
1. Односи со Министерството за правда на РМ
Законската поставеноста на Министерството за правда како институција која ја
контролира работата на извршителите на РМ и на самата Комора, Министерството за
правда во оваа извештајна година ја оствари преку спроведени редовни и вонредни
надзори и до КИРМ беа доставени 109 извештаи за извршен надзор над работата на
извршителите.

Министерот за правда како овластен предлагач на дисциплинска

постапка согласно чл. 59-а ст. 4 од Законот за извршување, Министерот за правда
поднесе 56 предлози за поведување на дисциплинска постапка од кои 43 предлози
врз основа на извештаите за спроведен надзор и тоа 8 предлози беа поднесени врз
основа на редовен надзор а 35 предлози за дисциплинска беа поднесени врз основа
на спроведен вонреден надзор.

Преглед на поднесени предлози за дисциплински постапки според вид на спроведен надзор во 2013
изречена

вид на надзор

број на
надзори

изречена

дисциплинска

поведени

дисциплинска

мерка

дисциплински

мерка

привремена

постапки

парична

забрана за

казна

вршење

изречена

се утврдува

дисциплинска

дека не е

мерка

сторена

опомена

повреда

должност
редовен надзор

30

8

2

0

5

1

вонреден надзор

79

35

13

1

1

20

вкупен број

109

43

15

1

6

21

КИРМ во текот на оваа година редовно доставуваше одговори на барања кои и
биле упатени од страна на МП и ажурно доставуваше на податоци од секаков
карактер за членовите на КИРМ. Исто така и извршителите редовно доставуваа
месечни извештаи за својата работа до Министерството за правда.
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Министерот за правда на ден 08.01.2013 година донесе решение за
формирање на работна група за подготовка на Насока / Рамка за натамошен развој на
правосудството 2013-2017 година која ќе работи на подготовка на насоки / рамки за
натамошен развој на правосудството во која за член е избран и претседателот на
Комората на извршители.
По барање на Министерството за правда од 12.03.2013 година, во рок од 5
работни дена извршителите успеаа да ги соберат бараните податоци кои се
однесуваа на вкупно 237 625 барања за извршување од 2011 и 2012 година кои се
однесуваа на должината на спроведувањето на извршувањето и причините за нивно
неизвршување и да ги достават до Министерството за правда, за потребите на
Европската комисија која го цени напредокот на Република Македонија во сферата на
правосудството. Исто така на барање на Министерството за правда на 29.08.2013
година Комората достави статистички податоци за извршителите во однос на
динамиката на спроведувањето на извршувањето во првите шест месеци од 2013
година а за потребите на Европската комисија која го цени напредокот на РМ.
Министерството за правда го проследи до Комората усвоениот Акциониот план
за афирмација на должноста извршител на 126-та седница на Владата на РМ, во кој
свои обврски со временски рокови покарај Министерството за правда има и Комората
на извршители. Активностите од Акциониот план, а тоа се посети на студентите по
право со цел поттикнување нивен интерес за професијата и организирање на
практична работа на дипломирани правници - кандидати за полагање на испитот за
извршители во извршителските канцеларии во периодот од април до декември 2013
година тековно се одвиваа. Комората на извршители на Република Македонија,
вршеше евидентирање на пријавените кандидати по извршители согласно листата на
извршители кои изразија согласност да примаат на пракса дипломирани правници.
Комората на извршители на ден 15 ноември 2013 година преку свои
претставници и тоа Претседателот на Комората Гордан Станковиќ и Џемајли Арифи
извршител од Тетово зема учество и на организираните денови на бесплатен правен
совет

за

сите

граѓани

за

прашања

од

областа

на

медијацијата, адвокатурата,нотаријатот и извршувањето во општина Јагуновце и
општина Желино.
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Во оваа извештајна година Комората на извршители ја имаше честа
Министерот за правда г-динот Blerim Bexheti да биде гостин на семинарот на
извршители во Драч во Република Албанија во која прилика присутвуваше и
Министерот за правда на Република Албанија и беше потпишан и Меморандум за
соработка помеѓу коморите на извршители на овие две земји.
Од страна на овластени лица при Министерството за правда на РМ на ден
26.11.2013 година во Комората на извршители на РМ беше спроведен редовен и
вонреден надзор над работата на КИРМ на кој присуствуваа претседателот на
Комората на извршители Гордан Станковиќ и Даница Страчкова член на Управен
одбор на КИРМ.

Нормативна активност на Комората за предлог измени на Законот
за извршување
Собранието на КИРМ година на ден 14.09.2012 со одлука бр.2039 формираше
трочлена Комисија за изготвување на предлог текст за измени и дополнувања на
Законот за извршување во која членуваа лицата Снежана Фитеска извршител од
Скопје; Гордан Станковиќ извршител од Скопје и проф.д-р Арсен Јаневски при
Правниот факултет за членови на Комисијата која ќе изготви нацрт предлог на измени
на Законот за извршување.
На 21 ноември 2012 година Комората го достави изработениот текст од страна на
Комисијата до сите извршители заради анализа и коментар на истиот со барање
извршителите да достават свое мислење и свои предлози за измени и дополнувања,
и 22 извршители доставија свои писмени забелешки и предлог одредби. По текст со
можни предлог измени на Законот за извршување имаше јавна расправа во рамки на
семинарот на извршителите одржан во х. Белведере Охрид во периодот 30.11.02.12.2012 година.
На ден 19.12.2012 година, претседателот на Комората го достави до
Министерството за правда текстот со предлог можни измени на Законот за
извршување, изработен од страна на Комисијата за изработка на предлог измени на
Законот за извршување формирана од Собранието на КИРМ, со имплементирани
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забелешки од апелационите групи Битола, Гостивар и Штип кои што во утврдениот
рок од 15.12.2012 година, согласно Заклучокот од семинарот од 02.12.2012 година во
Охрид х. Белведере, ги доставија своите предлози и забелешки до Комората .
Министерот за правда на ден 26.12.2012 година донесе Решение бр.07-4626/1 со
кое во рамките на Министерството за правда се формира Работна група за изработка
Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за извршување.
На седница на Управен одбор одржана на 04.01.2013 година УО ја донесе
следната одлука:
„Доставениот текст од страна на КИРМ за предлог измени на Законот за извршување
од 19.12.2012 година да се замени со подобрен текст во кој ќе бидат интегрирани сите
предлози од сите работни групи на ден 16.01.2013 година;
Се задолжува работната група од Апелациното подрачје Скопје да го изработат својот
предлог за измени на Законот за извршување најдоцна до 09.01.2013 година;
Се задолжува Стручната служба на КИРМ да изготви интегриран текст на Законот за
извршување до 14.01.2013 година .
Се закажува седница на Управен одбор за ден 15.01.2013 година со почеток во 09.00
часот со цел одобрување на интегрираниот текст. “
Потоа , на седница на Управен одбор одржана на 15.01.2013 година во
присуство на извршителите Златко Пејовски и Алберто Ребула, Управниот одбор ја
донесе следната одлука :
„ Текстот од предлог Законот доставен на ден 19.12.2012 година до Министерството
за правда, да се повлече веднаш.
Се задолжуваат работните групи оформени на Апелационите подрачја самите да
определат по два преставници и заеднички да направат интегриран текст. Таквиот
текст да се достави до Комората за да биде ставен на усвојување на наредното
Собрание на ден 01. 02. 2013 година. “
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Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РМ со
допис бр.73 од 15.001.2013 година доставен на ден 15.01.2013 година го повлече
предлог текстот за измени на Законот за извршување од Министерството за правда.
Работната група од Апелационото подрачје Скопје по одржани 11 средби во
просториите на Комората на извршители на РМ достави до КИРМ на ден 28.01.2013
година Предлог работна верзија и Анекси на Законот за извршување. Истиот ден овој
текст Комората го дистрибуираше до сите членови на Собрането на Комората.
На седницата на седмото редовното Собрание, одржано на ден 01.02.2013
година во Хотел Глигоров Струмица Собранието ја донесе следната одлука :
„ Се усвојува предлог тексот на измени на Законот за извршување изготвен од страна
на работната група од Апелационото подрачје Скопје а усогласен со работните групи
од Апелационо подрачје Гостивар, Апелационо подрачје Битола и Апелационо
подрачје Штип.
Анексот од предложениот текст за измени на Законот за извршување кој се однесува
на измени на член 2, на член 12 и на цела глава “ Постапка за донесување на
решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа“ од чл.
16-а, 16-б, 16-в 16-г 16-д 16-ѓ 16 е и 16 ж од ЗИ е интегрален текст на Предлогот за
измени на Законот за извршување. “
Овој усвоен текст од страна на Собранието на предлог измени на Законот за
извршување заедно со Анексите беше доставен до Министерството за правда на ден
12.02.2013 година .
Работната група за измени и дополнувања на Законот за извршување
формирана од страна на Министерот за правда на ден 26.12.2012 година ја одржа
првата работна средба на ден 06.03.2013 година .
Управниот одбор со Одлука 696 од 21.03.2013 година ги прифати предозите на
Комисијата во состав од извршителите Јадранка Антовска, Кети Арсова и Слободанка
Баргулова ги достави до Работната група при Министерството за правда следните
измени и дополнение на законското решение од чл.43 од ЗИ:
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1. Во ст.3 од овој член, по зборовите груба небрежност, после точката се става
запирка и се додаваат зборовите:
„утврдена со правосилна пресуда донесена во кривична постапка“.
2. Во

ст.4

после

точката

се

дополнува

со:

„странките или трети лица утврдени со став 1 од овој член неможат да поведат
и да водат парнична постапка за утврдување надомест на штета сторена од
страна на извршителот со незаконско спроведување на извршните дејствија и
со неисполнување на должностите што ги има како извршител според овој
закон, доколку претходно не ги искористиле со правото на приговор согласно
чл.77 од ЗИ и правото на Жалба (чл.85 од предлог измените на Законот)“.
3. Во однос на предложеното алтернативно решение во ст.6 од овој член,
Комисијата е на мислење истото да го избрише целосно од предложениот текст
за измена и дополнување на Законот за извршување од причина што ние, како
Извршители, ќе добиеме дополнително задолжување и тоа врз основа на
Закон да бидеме приморани да се осигуруваме и за предмети кои се во износ
од предложената алтернатива а кои реално се ненаплатливи. „
Работната група при МП за измени и дополнувања на Законот за извршување
го достави својот Предлог текст за измени на Законот за извршување до Комората на
извршители на 16.11.2013 година.
Управниот одбор на седница на ден 22.11.2013 година ја донесе следната
одлука :
„ Да се достави Нацрт на предлог Законот за извршување подготвен од работната
група формирана од страна на Министерство за правда до сите извршители со цел
добивање на нивни забелешки и коментари до среда 27.11.2013 година .
Управниот одбор да ги разгледа забелешките и коментарите од извршителите на
наредна седница на Управен одбор на КИРМ “
Управниот одбор на седница на ден 27.11.2013 година ги разгледа пристигнатите
коментари и забелешки од извршителите по однос достевениот Нацрт на предлог Закон за
извршување и ја донесе следната одлука :
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Да се достават до Работната група формирана од страна на Министерство за правда
следните забелешки и коментари на Нацрт на предлог Законот за извршување :
I.

Чл. 29 став 1 :

( 1 ) Доверителот во тек на постапката може да го повлече барањето во целост или
делумно. Во тој случај извршителот ќе го запре извршувањето.
( 2) Доколку со повлекување на барањето за извршување се злоупотребуваат правата
на доверителот, извршителот ќе го одбие таквото повлекување на барањето за
извршување.
Досегашните ставови 3, 4 и 5 остануваат непроменети.
II.

Член 36 Предлагаме при депонирање на потпис и пломба како што е во

одредбата да се наместо зборот пломба да се стави : “отпечаток од пломба„ и да се
дополни со зборовите : „отисок од печат на извршителот“.
III.

Член 37 став 1 е наведено да покрај останатото, министерот за правда издава

легитимација на помошникот. Во чл. 51 став 3 е предвидено претседателот на
Комората на извршители на РМ да издава легитимација на помошникот. Бидејќи
одредбите се преклопуваат, предлагаме да се избрише легитимацијата на помошник
во едната од двете од нив.
IV.

Член 43 да гласи: Незаконското спроведување или исполнување на

должностите определени со овој закон се утврдуваат со одлука на претсдателот на
суот донесен асогласно одредбите по чл. 77 од ЗИ
V.

Член 44 да остане старото законско решение

VI.

Член 56 во став 4 бројот 1 се менува со број 2

VII.

Член 57 да се прифати алтернативата

VIII.

Член 58 да се прифати алтернативата

IX.

Член 59 став 2 : Ако е можно и има разбирање од Министерството да се

размисли за намалување на надлежноста на Претседателот а КИРМ за повредите за
кои е овластен да поднесе барање за поведување на дисциплинска постапка со тоа
што во целиот член надлежностите би биле:
- Министерот - за повреди утврдени при надзорот во делот на евиденциите и
канцелариското работење на извршителот
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- Претседателот на суд - за повреди утврдени при одлучување по приговори за
повреди на одредбите на Законот,
- Претседателот на Комората - за повреди на Тарифа, Статут, Кодекс и акти на
комората.
Ваквиот текст е како и досегашниот (со прецизирање за доказите), но во пракса
Комората е преплавена со Претставки со исти наводи од Приговорите по кои е
одлучувано од суд и најчесто се одбиени или не се ни поднесени Приговори бидејки
се плаќа судска такса, а за Поднесок до Комората не се плаќа и извршителите и
Комората се изложени на дополнителна работа и трошоци за фотокопирање и
образложување на нешто за што треба да реши судот по Приговор.
X.

Член 66 алинеја 6 да се дополни со последица - настапена штета за странка

или сл.
XI.

член 77 став 2 Редовно годишно собрание да се одржи во текот на месец

февруари.
X. член 109 став 4 пред зборовите „седум дена“ да се додаде „најмалку“
XI член 149 да се додаде во насловот „6. Извршување врз побарување по сметка кај
банка на физичко лице“
Министерството за правда го достави на мислење до Комората на извршители
Нацрт Законот за извршување со допис 07-3437/10 од ден 31.12.2013 година.

Односи на КИРМ со други институции
КИРМ иницира одржување на средби со сите институции кои имаат допирни
точки со работата на извршителите, со цел да се изнајдат решенија за конкретни
проблеми на кои наидуваат извршителите при вршењето на нивната работа.
Комората на извршители на РМ се обрати до Управата за финансиско
разузнавање со барање за известување дали извршителите претставуваат правни
субјекти-обврзници со обврска за изготвување на Програма за примена на мерки и
дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Управата за
финансиско разузнавање на ден 20.05.2013 година ја извести Комората на
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извршители на РМ дека согласно член 5 од Законот за спречување на перење пари и
други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, извршителите не се
субјекти на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.
Нотарската комора на РМ достави покана за замање учество на регионалните
средби на нотарите и претставници на Агенцијата за Катастарот на недвижности по
повод измените на Законот за катастар на недвижности и на овие одржани во Штип
зема учество извршител Снежана Маролова, во Битола зема учество извршител
Томислав Џумерковски а на средбата во Скопје учество не земаа извршителите кои
беа определени да ја преставуваат Комората ниту го оправдаа своето учество.
Во однос на соработката на КИРМ со Државната комисија за спречување на
корупција на РМ, извршителот Даница Страчкова, како номинирано лице од УО на
КИРМ

редовно доставува податоци на WEB апликацијата во врска со Државната

програма за репресија и спречување на корупцијата 2011-2015 година и Државната
програма за спречување на судир на интереси 2011-2015 (ДП).
На ден 25.06.2013 година, во хотел Холидеј Ин во Скопје Даница Страчкова
извршител од Скопје учествуваше на еднодневно советување во организација на
Здружението на правниците на РМ за тема „Мобингот според новиот Закон за заштита
од вознемирување на работното место“а согласно Законот за вознемирување на
работно место донесен на 29.05.2013 година . На кое советување беа одржани
предавања од страна на г-а Ленче Коцевска, претставник на Министерството за труд и
социјална политика и член на работната група за изработка на Законот за
вознемирување на работно место , г-дин Живко Митревски претседател на Сојузот на
синдикатите кој го објасни значењето на Законот за работниците и д-р Зоран
Михајлоски, судија во Апелациониот суд кој ја објасни постапката за заштита од
вознемирување на работното место.
На покана на Транспаренси интернационал Македонија Извршител Емилија
Павловска присуствуваше во Штип на Тркалезна маса на тема „ Граѓаните во борба
против корупцијата – Граѓаните во борба против корупцијата – Граѓанскиот сектор во
борба против корупцијата во Македонија.
Континуирано добрата соработка на КИРМ со Академијата за обука на судии и
јавни обвинители на РМ продолжи и во текот на оваа година и извршителите земаа
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учество на обуките преку свои излагања на одредени теми кои се однесуваат на
извршувањето, а исто така во Комората беа одржани и два состаноци со судии од
други земји кои беа во работна посета на Академијата за обука на судии и јавни
обвинители на РМ од тројца кандидати од Државната правосудна академија (ЕНМ )
Бордо, Република Франција а на кои претставници на Комората беа Претседателот
на Комората Гордан Станковиќ и извршител Весна Деловска од Скопје.
КИРМ ја продлабочи и соработката со Врховниот суд на Република
Македонија, како и со Апелационите судови преку остварување на редовни средби и
нивно присуство на семинарите на Комората. Една од позначајните средби на која
присуствуваше и претсдеателот на Врховниот суд на РМ г-ѓата Лидија Неделкова а
која се одржа во службените простории на Комората на извршители на РМ на ден
13.09.2013 година, и на која претставници на КИРМ заедно со претседателите на
четирите апелациони судови во РМ,

а по повод невоедначената пракса при

одлучувањето по приговорите од странките против неправилности во извршувањето
кои се однесуваат на судските извршни предмети кои беа трансферирани кај
извршителите, ги усогласи следните заклучоци од средбата:
1.

По прием на заклучокот за доставување на предметот до извршителот и

списите од предметот, извршителот го прима предметот во оној стадиум во кој бил
пред судот во смисла на член 244 од Закон за извршување-пречистен текст (
Службен весник бр.59 од 20 април 2011 година) и продолжува да постапува доколку е
тоа сеуште можно со оглед на преземените процесни дејствија и затекнатата
фактичка состојба во предмет.
Се предлага судовите при одлучување по приговорите во поглед на стадиумот и
продолжување со постапување да ги земаат во предвид правилата од ЗПП кои се
однесуваат на надлежноста, па согласно истите извршителот на кој му е отстапен на
надлежност извршен предмет од страна на судот постапува по истиот како стварно и
месно надлежен, освен во случај кога му е доставен поради очигледна грешка, а
видно од списите е наменет за некој друг извршител или нотар, во кој случај
извршителот ќе му го отстапи предметот на тој друг и за тоа ќе го извести судот.
Во случај кога му е доставен судски извршен предмет на надлежност на
извршителот, по правило ќе продолжи по отстапениот предмет во онаа фаза во која
бил во судот кој го отстапил и дејствијата на судот не се без важност и нив може да
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ги користи надлежниот извршител доколку начелото на непосредност не налага во
конкретниот предмет да се отпочне одново со некои дејсвија во постапката (попис,
проценка, утврдување на вредност, предбележување, прибележување на права во
јавна книга) .
2.

При одлучување за правните прашања во поглед на уредноста на доставата на

судските акти во извршниот предмет, да се земат предвид одредбите на ЗПП кој
важел во моментот кога доставата била вршена односно кога требало да се изврши.
3.

При одлучување за правните прашања во поглед на потврдите за извршност и

правосилност и потребата од изворник или заверен препис на извршната исправа, да
се земат предвид правилата на чл. 36 од Законот за извршната постапка кој важел во
моментот на прием на предлогот за извршување до судот па доколку судот го
прифатил предлогот и постапувал по предметот, па востановената надлежност на
судот во моментот на оценување на предлогот на извршување продолжува да важи и
трае и за извршителот.
4.

Во поглед на извршните решенија донесени од судот врз основа на

веродостојни исправи, извршителот по прием на предметот доколку констатира дека
во истиот нема уредни доставници за достава до странките истиот не го доставува на
надлежност до судот односно до нотар, туку продолжува да постапува доколку во
списи во предмет има доказ за преземени дејствија од страна на извшен судија, и за
овие важат законските правилата за потврдите на извршност односно правосилност
кои важеле во моментот на оформување на предметите во суд.
Доколку извршен судија не превзел дејствија, обврската да пристапи пред судот и да
побара во законскиот рок судот да стави потврда за правосилност и извршност е на
товар на доверителот согласно чл. 247 од ЗИ.
5.

По повод одлучување по приговорите за застареност од странките да се земе

предвид одредбата од чл. 243 од ЗИ, в.в со роковите за застареност од чл. 368 од
ЗОО, согласно

што со преносот на извршните предмети од судовите кај

извршителите, рокот за застареност се прекинува.
6.

Се предлага Врховниот суд на РМ, да утврди критериум за начин на пресметка

на каматата, особено во предметите каде главното побарување се повремени
месечни плаќања за испорака на услуги од јавните претпријатија кои биле навремено
и редовно утужувани, а сега поради долгото времетраење на извршната постапка во
голем број предмети десеткратно го надминуваат износот на главното побарување на
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товар на должниците па се поставува прашањето за повреда на одредбите од ЗОО и
начелото за судење во разумен рок и економичност и целисходност на постапката.
Заклучоците од оваа средба заедно со специфични одлуки на судови по повод
приговори против неправилности во извршувањето спроведено по основ извршни
предмети трансферирани од судот беа доставени до Врховниот суд на РМ.

Односи на КИРМ со невладини и странски институции
Комората на извршители ја продолжи соработката со УСАИД Проектот за
зајакнување на судството и на големо задоволство на ден 17.05.2013 година
извршител Катрина Кокина претставник на Комисијата за едукација на КИРМ,
присутвуваше на Презентација на впечатоците и искуствата од студиско патување
остварено од претставници на Проектот во Кралството Шведска и Република Естонија
а со цел воведување на акциски план за создавање на „чадор “ организација која би ги
обединила сите невладини организации во РМ од сите области и создавање на
софтвер за анализа, обработка и складирање на одлуки на Врховниот суд на РМ со
цел уредна и систематска судска пракса.
На ден 28.05.2013 година и 29.05.2013 година извршител м-р Славица Ацовска
во својство на потпретседател на КИРМ, присуствуваше на обика на тема Менаџмент
и Лидерство во организација на УСАИД Проектот за зајакнување на судството а во
реализација на ЕМБРА Корпорацијата и Месаконс како и обука за финансиските
инструменти на ЕУ со посебен акцент на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
и компонентите релевантни за професионалните здруженија и организации.
Во периодот од 04-05.09.2013 година извршител Катерина Кокина како
претставник на КИРМ присуствување на работилница за развој на стратегии за
јакнење на членската база на граѓански организации чиј предавач беше Ѓорѓи
Танушев. Цел на работилницата беше пронаоѓање на соодветна методологија за
зајакнување на членството, преку активација на членовите во организациите, односно
поттикнување

посветено

дејствување

и

нивно

активно

придонесување

кон

организацијата во која членуваат.
Во периодот од 12-13.09.2013 година беше одржана обука за развој на
ефикасни и ефективни услуги на граѓанските здруженија од страна на предавач Сашо
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Трајковски од Проектот за јакнење на судството при УСАИД на која присуствуваше
претставник на КИРМ, извршител Катерина Кокина од Скопје. Цел на обуката беше
пронаоѓање соодветна методологија за детектирање на потребните услуги, нивно
креирање, дистрибуирање и оддржување.
Комората во текот на 2013 година започна соработка и со здружението на
студенти по право ЕЛСА РМ и донираше средства за одржување на петатта
регионална Конференција

„Борба против трговија со луѓе - Стоп за модерното

ропство“ која се одржа на ден 21.11.2013 во Македонската Академија на Науки и
Уметности , Скопје.

Односите со медиумите
Претседателот на Комората на извршители во оваа извештајна година оствари
неколку средби со претставници на медиумите, меѓу кои :

1.

На ден 22.03.2013 година претседателот даде интервју на новинарот: Елена

Павловска за порталот Академик.мк насловено како „Извршителската професија е
круна на правосудниот систем“ Во истото,

особено беше потенцирано дека :

„Зголемениот број на предмети кај извршителите за ланската година во дел се должи
на преносот на судските извршни предмети, а падот на реализацијата во однос на
предходната 2011 година сметаме дека е резултат на падот на платежната моќ на
граѓаните, меѓутоа удел има и недоволната екипираност со стручни човечки ресурски
во извршителските кацеларии, како резултат на слабиот интерес на правниците за
извршувањето“
2.

На ден 07.03.2013 година г-дин Станковиќ даде интервју за телевизија Сител

одговараше на новинарски прашања поврзани со резултатите од извршувањето
сумирани за 2012 година и состојбата со тарифата на извршителите.
3.

На ден 03.04.2013 година претседател на КИРМ, Гордан Станковиќ даде

телефонско

интервју

и

одговараше

на

новинарски

прашања

поврзани

со

извршувањето во РМ со посебен осврт на бројот на приговори од странките во
извршувањето. Беше договорено и во иднина да продолжи соработката со весникот
Koha, новинар Илир Ивановски.
4.

На ден

11.04.2013 година претседател на КИРМ, Гордан Станковиќ

одговараше на новинарски прашања поврзани со извршувањето во РМ со посебен
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Акциониот план за афирмација на должноста извршител кој Владата на РМ. На
состанокот беше договорено и во иднина да продолжи соработката со дописникот
Свето Тоевски на Дојче Веле.
5.

На ден 16.04.2013 година претседателот даде интервју за весникот Нова

Македонија и одговараше на новинарски прашања на новинарите Искра Опетческа и
Александра

Денковска

поврзани

со

извршувањето

и

акцент

на

бројот

на

трансферирани судки предмети кај извршителите.
6.

На ден 21.04.2013 година Гордан Станковиќ, претседател на Комората , даде

интервју за Дојче Веле Македонија во врска со целта на кампањата за афирмација на
професијата ’извршител’, поради недоволниот број на правници со положен
извршителски испит.
7.

На ден 23.04.2013 година претседателот даде интервју за дневниот весник

Вечер во однос на процентот на наплатата на долгови од страна на извршителите и
предизвиците со кои на терен се соочуваат извршителите во својата секојдневна
работа .
8.

На ден

24.07.2013 година, во службените простории на Комората на

извршители на Република Македонија претседател на КИРМ, Гордан Станковиќ
извршител од Скопје даде интервју за Сител Телевизија, новинар Наташа Мерсовска
за бизнис вестите на Сител Телевизија и одговараше на новинарски прашања
поврзани

со

процентот

на

наплата

и

генерално

сумираните

податоци

за

извршувањето во првата половина од годината согласно кои се забележува благ пад
на примени предмети за извршување, но и опаѓање на наплатата за првите 6 месеци
од годината. Во интервјуто претседателот одговараше и на прашања за преносот на
предметите во надлежност на извршителите кои претходно биле во надлежност на
судовите и дилемите кои се јавуваат кај граѓаните околу застареноста.
9.

На ден 28.10.2013 година за весникот Денешен претседателот на Комората

Гордан Станковиќ даде интервју во однон на бројот на примени предмети и обемот на
наплатата од извршувањето споредбено по години.
10.

На ден 29.10.2013 година за весникот Вечер, со новинарот Светлана Вукчевиќ

претседателот даде свое видување за состојбата со извршувањето и статусот на
извршителите.
11.

На ден 13.11.2013 година за порталот Академик.мк претседателот на Комората,

Гордан Станковиќ, изјави дека нелогично да биде казнети од страна на Дирекцијата за
заштита на лични податоци извршителите за објавување на матичните броеви само
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на огласите за достава, а за објавите на другите акти како што е заклучок од продажба
според ДЗЛП истото е дозволено и законско.
12.

На ден 26.11.2013 година преседателот на Комората гостуваше во емисија на ,

новинарот Анета Додевска во ТВ 24 вести во кое одговараше на новинарски прашања
поврзани со дејноста на извршителите и состојбата со извршувањето во Македонија.
А. Годишно известување на претставниците на медиумите
Комората на извршители на РМ во периодот од 25 октомври до 27 октомври
2013 година во хотел Белведере Охрид организираше Годишно известување на
претставниците на медиумите кое беше финансиски подржано од страна на УСАИД
Македонија Проект за јакнење на судството.
На средбата претседателот

на Комора на извршители на РМ, г-дин Гордан

Станковиќ, ги презентираше постигнатите резултати во извршувањето . Свое
обраќање до новинарите имаше и г-ѓа Невенка Ивановска, Заменик директор на
УСАИД Македонија Проект за јакнење на судството
Во оваа прилика беа презентирани и следните теми :
Надзор над работата на извршителите, кривична и дисциплинска одговорноста
М-р Славица Ацовска, Потпретседател на Комора на извршители на РМ
Најчесто користени средства во праксата на спроведување на извршување од страна
на извршителите - Благојче Кипровски, член на Управен одбор на Комората на
извршители на РМ
Примена на Тарифата за награда и надоместоци на другите трошоци за работата на
извршителите - Томислав Џумеркоски, член на Управен одбор на Комората на
извршители на РМ .
На годишното известување на Комората на извршители на РМ присуствуваа
тринaесет претставници од следните медиуми : Фактор/ Alsat M; МИА; Вечер; Алсат;
Алфа; 24 Вести; Сител; Вест; Фокус; МТВ 2; Коха; Нова Македонија.
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Планови на Комората за 2014 година
Комората на извршители во 2014 година планира особен акцент да стави на
подобрување на континуираната едукација на извршителите преку одржување на
практични обуки и регионални работилници со учество на реномирани домашни и
странски експерти од областа на извршувањето, користејќи ги можностите ИПА
фондовите на ЕУ и ТАIЕХ програмата.
Комората во текот на 2014 година планира да биде присутна во полето на
односи со медиумите со одржување на едно Годишно известување на претсвниците
за постигнатите резултати во извршувањето и преземање на поголем број на
активности за промоција на Комората преку прес конференции и други мерки за
подобрување на имиџот на извршителите во јавноста. Исто така Комората на
извршители на РМ во претстојната 2014 година планира да започне нова активност на
КИРМ преку издавање месечен извршителски весник кој ќе излегува 10 пати во
годината а со цел запознавање на пошироката јавност со извршителската професија.
Во текот на претстојната 2014 година во план е модернизирање на Комората со
реализирање на проект „e-комора“ преку воспоставување на електронски именик на
извршителите, замениците и помошниците на извршители на РМ, софтверско
решение за обработка на податоците од извршителите.
Комората на извршители на РМ во претстојната 2014 година си задава за цел
да ги интензивира односите со Јавното обвинителство на РМ, особено со одржување
на регионални средби по апелациони подрачја на кои би се дискутирале проблемите
околу процесуираните кривичните пријави против извршителите и нивните негативни
правни последици на извршителската должност.
Комората планира да ја продолжи досегашната одлична соработка со
долгогодишниот партнер на КИРМ УСАИД Македонија Проект за јакнење на судството
а особен акцент на организирање на обуки за справување на стрес за извршителите.
Во однос на релациите со домашните институции, мошне е значајно да
продолжи добрата соработка со Министерството за правда на РМ, а особено со
проактивно учество на Комората на извршители во фазата на подготовка на
подзаконските акти кои следствено ќе се јават како потреба со донесувањето на
новиот Закон за извршување чиј носител е министерството за правда.
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Планирани активности 2013 година
План

Мерки

Состојба

1

Континуираната едукација на
извршителите

Одржување на поголем број на семинари

Остварено

2

Подобрување на односите со
медиумите

Прес конференции и други мерки за
подобрување на имиџот на извршителите во
јавноста

Остварено

3

Средби со регионалните комори

Потпишување Меморандуми за соработка

Остварено

4

Да се продлабочи соработката
со судската власт

Редовни работни средби

Остварено

5

Да продолжи добрата
соработката со Министерството
за правда

Редовни работни средби и состаноци

Остварено

Активности за измена на закон

Да создаде основа за воведување на нови
надлежности на извршителите, да овозможи
законска клима за извршување

Остварено

6

Планирани активности 2014 година
План

Мерки

1

Континуираната едукација на
извршителите

Одржување на семинари користејќи ги можностите ИПА фондовите на ЕУ и
програмата ТАИЕХ

2

Подобрување на односите со
медиумите

Годишно информирање на медиумите во месец март, семинар со медиумите
во мај и декември
Континуирано

4

Средби со регионалните комори
Интензивирање на односите со
Јавното обвинителство на РМ и
Министерството за внатрешни
работи на РМ

5

Да продолжи добрата соработката
со Министерството за правда

Континуирано

6

Изработка на сите подзаконски
акти и акти на Комората

По донесување на Законот за извршување од страна на Собранието

8

Проект „e-комора“

Воспоставување на електронски именик на извршителите, замениците и
помошниците на извршители на РМ, софтверско решение за обработка на
податоците од извршителите.

9

Издавање на извршителски весник

10 броја годишно

3

Скопје, 28.02.2014 година

Одржување на 4 регионални средби

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател,
Гордан Станковиќ
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