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Општ преглед на поставеноста и активностите на  извршителите  во Република Северна 
Македонија 

 
  Во оваа извештајна година, вкупниот број на извршители на 31.12.2019 година 

изнесуваше 91, и истите се распоредени на 11 подрачја на основните судови во Република 

Северна Македонија.  

Измените во оваа година во број на извршители и пополнетост на предвидени 

извршителски места во однос на минатата извештајна година е резултат на бришење од 

Именикот на извршители на пет извршители. 

Во оваа извештајна година се спроведе бришење во Именикот на извршители при 

Комората на извршители, на следниве извршители: 

1. Извршител Снежана Фитеска од Скопје чија што должност престана поради 

навршување на 64 години возраст, согласно закон; 

2. Извршител Милена Мажевска од Битола чија што должност престана поради 

навршување на 64 години возраст, согласно закон; 

3. Извршител Благој Панов од Кочани чија што должност престана поради навршување 

на 64 години возраст, согласно закон;  

4. Извршител Јовица Анѓеловски од Куманово чија должност престана поради смрт   

5. Извршител Иван Митаноски од Охрид чија должност престана поради смрт  

Во оваа извештајна година Министерството за правда на РСМ именуваше извршители 

за следните подрачја1 

1. Извршител Александар Максимовски од Скопје за местото на извршител Снежана

 Фитеска ; 

2. Извршител Санида Јашар од Тетово за местото на извршител Звонимир                          

Мисајловски; 

3. Извршител Лазар Петровски од Куманово за местото на извршител Јовица     

Анѓеловски; 

4. Изршител Наташа Катова од Прилеп за местото на извршител Владо Стеваноски; 

5. Извршител Слободанка Колоска од Охрид за местото на извршител Иван 

Митаноски; 

                                                           
1 Новоименуваните извршители започнаа со работа во 2020 година 
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6. Извршител Николина Стојковска од Битола за местото на извршител Милена 

Мажевска 

7. Извршител Билјана Николовска од Куманово за местото на извршител Весна 

Кавракова 

8. Извршител Каролина Таневска за подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд 

Крушево; 

9. Извршител Ненад Миноски за подрачјето на Основен суд Гостивар и Основен суд 

Кичево; 

10. Извршител Александар Чамовски за подрачјето на Основен суд Струмица и Основен 

суд Радовиш и 

11. Извршител Маријана Кацарска Могилевска за подрачјето на Основен суд Кочани, 

Основен суд Берово, Основен суд Делчево и Основен суд Виница 
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На барање на Комората 902 извршители пополнија и приложија до КИРСМ анкетни 

листови зa 2019 година, по чие сумирање, беа добиени следниве податоци: 

Анкета за 2019 година 
р.б Прашање Вкупно 
1 Бројот на вработени во мојата извршителска 

канцеларија(вклучувајки ме и мене) изнесува: 
459 

2 Бројот на вработени во мојата извршителска канцеларија 
(не вклучувајќи ме и мене) изнесува: 

362 

  * со средно образование 89 
  *дипломирани правници 215 
  *со друго високо образование 51 
  *дипломирани правници со положен правосуден испит 150 
  *дипломирани правници со положен испит за извршители 51 
  *(друго ако има допиши)-основно образование 1 
3 Број на волонтери 10 
4 Број на помошници извршители 49 
5 Мојот Заменик извршител е  25- вработени во канцеларија                        

63- друг извршител 
  0 

6 Со колку компјутери вкупно располагате Вие и вашите 
вработени во извршителската канцеларија? 

552 

7 Дали се истите мрежно поврзани ?                           
(одговорете со да или не) 

90 одговори да 

8 Дали користите електронски пристап по чл.36 ст.10 од ЗИ 
до услугите на: (одговорете со да или не) 

 

  *Централен регистар 64 одговори да  
26 одоговри не 

  *Управа за јавни приходи 41 одговори да  
49 одоговри не 

  *КИБС 90 одговори да 
  *Катастар 90 одговори 
  *е банкинг плаќање 89 одговори да    

1 одоговр не 
  *Aгенција за вработување на РМ 89 одговори да    

1 одоговр не 
  *Управата за водење на матични книги, 4 одговори да   

86 одоговри не 
   *Министерството за внатрешни работи 1 одговори да   

89 одоговри не 
9 *On line бази на закони и прописи (Службен весник, 

академика или др.) 
40 одговори да  
49 одоговри не 

10 Извршителот има квалификуван сертификат издаден од 
овластен издавач на сертификати - токен за електронски 
потпис?   (одговорете со да или не) 

90 одговори да 

 

                                                           
2 Недостигаат податоци од извршител Александар Тасевски ( во суспензија) 
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Согласно што, вкупниот број на вработени лица во извршителските канцеларии, не 

вклучувајќи ги извршителите, изнесува 362 . 

 

Година Број на извршители Број на вработени 
Просечен број на вработени 

во канцеларија без 
извршител 

2008 54 231 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 
2014 97 507 5,23 
2015 99 526 5,31 
2016 98 509 5,19 
2017 101 520 5,14 
2018 97 422 4,35 
2019 91 362 4,02 

 

 

Техничка и кадрова опременост на КИРСМ  
Во однос на техничката опременост на КИРСМ, истата располага со:  4 Десктоп 

Компјутери со MS Office, 1 лап топ компјутер, 5 принтери, 1 факс, 1 ЛЦД проектор, 1 

фотокопир,  1 скенер, 3 статични телефонски апарати,  1 метален сеф,  1 огноотпорен 

ормар, мебел и работни бироа. 

Кадровскиот капацитет на стручната служба на КИРСМ, се состои од три лица во 

редовен работен однос, од кои едно лице како помлад стручен соработник3, едно лице како 

стручен соработник и едно лице како самостоен референт за архивско и канцелариско 

работење и едно лице ангажирано со договор за приправнички стаж на определено време. 

 

 
 

 
 

                                                           
3 Помладиот стручен соработник од 24.10.2019 година е назначен за вршител на должност Генерален секретар на КИРСМ.  
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Постигнати резултати во извршувањето 
 

Споредбено по години, резултатите за спроведување на извршување врз основа на 

доставените извештаи за работа на извршителите се следните:  

Во извештајната 20194 година, бројот на вкупно примени барања за извршување во 

извршителските канцеларии изнесува 121.812 барања, додека пак завршени се 57.065 

предмети. 

 

Година Примени 
барања Реализирани Процент на 

реализација
Наплатени средства во 

евра
2006 6,335 2,750 43.41%  €                   20,217,987.00 
2007 30,098 12,102 40.21%  €                   49,294,201.00 
2008 40,141 14,332 35.70%  €                   60,054,078.00 
2009 58,516 22,901 39.14%  €                   78,054,164.00 
2010 67,297 35,607 36.76%  €                   94,760,634.00 
2011 73,570 30,668 42.65%  €                   80,106,316.00 
2012 164,055 33,384 25.74%  €                 104,312,352.00 
2013 141,115 38,205 33.96%  €                 127,780,882.00 
2014 159,575 49,452 30.99%  €                 107,876,768.00 
2015 154,522 52,457 33.95% 107,646,962.00€                  
2016 227,836 54,720 24,02% 118,964,677.41€                  
2017 88,723 56,163 63,30 % 166,224,905.97€                  
2018 112,250 62,515 55,69% 126,966,895.41€                  
2019 121,812 57,065 46.84% 123,255,351.58€                  

Вкупно за 14 
години 1,445,845 522,321 36.12% 1,365,516,174.37 €                        

 

Вкупниот износ на наплатени средства од извршување кои извршителите го 

наплатиле во 2019 година изнесува  123.255.351,58 евра. 

                                                           
4 Во табелата недостсуваат податоци од извршител Александар Тасевски за 1,2,3и 4 квартал,од извршител Весна Кавракова за 1,2,3 и 4 
и од извршител Звонимир Мисајловски за 1 и 2 квартал. 
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5 Во табелата недостсуваат податоци од извршител Александар Тасевски за 1,2,3и 4 квартал,од извршител Весна Кавракова за 1,2,3 и 4 
и од извршител Звонимир Мисајловски за 1 и 2 квартал. 

6 Процентот на реализација по подрачја на кои се именувани извршителите во 2019 година е пресметан согласно Правилникот за 
формата и содржината на кварталниот извештај и годишниот писмен извештај за работата на извршителот, односно како сооднос 
помеѓу примените и реализираните барања за извршување во кварталниот период. 

Податоци од резултати по подрачја на извршители од 2019 година5 

Подрачје Број на 
извршители 

Примени 
барања  Реализирани  Процент на 

реализација6 
 Наплатени 

средства во евра   
1. Основен суд 

Кочани, Основен суд 
Берово, Основен 

суд Виница и 
Основен суд 

Делчево 

5 

4820 3372 9,81 
             
3.873.039,79 €  

2. Основен суд 
Битола и Основен 

суд Ресен 
6 

5873 3038 16,09 
          
10.700.500,88 €  

3. Основен суд 
Велес, Основен суд 
Гевгелија, Основен 

суд Кавадарци и 
Основен суд 

Неготино 

10 

8716 5212 8,33 
             
5.823.476,83 €  

4. Основен суд 
Гостивар и Основен 

суд Кичево 
5 

7648 2423 4,81 
             
4.908.723,38 €  

5. Основен суд 
Куманово, Основен 

суд Крива Паланка и 
Основен суд 

Кратово 

6 

9827 3960 6,67 
             
6.438.223,69 €  

6. Основен суд 
Охрид, Основен суд 

Струга и Основен 
суд Дебар 

4 

4785 3034 11,03 
          
14.925.860,34 €  

7. Основен суд 
Прилеп и Основен 

суд Крушево 
4 

5624 2098 8,96 
             
2.378.407,67 €  

8. Основен суд 
Скопје 1 и Основен 

суд Скопје 2 
33 

55313 25357 10,30 
          
62.048.826,78 €  

9. Основен суд 
Струмица и Основен 

суд Радовиш 
7 

5978 3335 9,30 
             
4.732.025,51 €  

10. Основен суд 
Тетово 4 

7077 2446 7,09 
             
4.538.573,07 €  

11. Основен суд 
Штип и Основен суд 

Свети Николе 
7 

6151 2790 14,21 
             
2.887.693,63 €  

ВКУПНО: 91 121812 57065 9,71 
        
123.255.351,58 €  
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Најголем процент на реализирани извршни исправи7 е подрачјето на Основен суд Битола 
и Основен суд Ресен со 16,09% додека пак подрачје на кое има најмала реализација на 
извршни исправи во однос на примените барања за извршување во тековната година е 
подрачјето на Основен суд Гостивар и Основен суд Кичево 4,81 %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Недостасуваат податоци од извршител Александар Тасевски за 1,2,3 и 4 квартал 2019 година од извршител Весна Кавракова за 1,2,3 и 
4 квартал од 2019  година и за извршител Звонимир Мисајловски за 1 и 2 квартал 
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Табеларен приказ на процентот на наплата споредбено за последните шест години :  

Процент на реализација   

Подрачје 
Процент на 
реализација 

во 2014 
година 

Процент на 
реализација 

во 2015 
година 

Процент на 
реализација 

во 2016 
година 

Процент на 
реализација 

во 2017 
година 

Процент на 
реализација 

во 2018 
година 

Процент на 
реализација 

во 20198 
година 

1. Основен суд 
Кочани, Основен 

суд Берово, 
Основен суд 

Виница и Основен 
суд Делчево 

35,76 43,92 34,96 19,52 10,23 

9,81 
2. Основен суд 

Битола и Основен 
суд Ресен 

44,6 49,6 37,07 22,96 18,53 16,09 
3. Основен суд 
Велес, Основен 
суд Гевгелија, 
Основен суд 
Кавадарци и 
Основен суд 

Неготино 

48,39 41,08 42,59 15,67 5,81 

8,33 
4. Основен суд 

Гостивар и 
Основен суд 

Кичево 
17,93 29 12,91 9,49 7,20 

4,81 
5. Основен суд 

Куманово, 
Основен суд 

Крива Паланка и 
Основен суд 

Кратово 

31,17 32,56 18,61 14,46 10,96 

6,67 
6. Основен суд 

Охрид, Основен 
суд Струга и 
Основен суд 

Дебар 

34,17 29,32 23,97 15,61 12,59 
11,03 

7. Основен суд 
Прилеп и Основен 

суд Крушево 
32,06 34,17 46,24 22,44 11,63 8,96 

8. Основен суд 
Скопје 1 Скопје и 

Основен суд 
Скопје 2 Скопје 

26,6 31,02 19,91 14,12 9,86 
10,30 

9. Основен суд 
Струмица и 

Основен суд 
Радовиш 

39,66 39,83 37,21 21,22 8,91 
9,30 

10. Основен суд 
Тетово 20,65 20,58 13,12 8,23 6,55 7,09 

11. Основен суд 
Штип и Основен 

суд Свети Николе 
37,28 39,28 37,65 24,72 21,12 14,21 

 

Според податоците од оваа извештајна година во поглед на висина на наплатени 
средства за доверителите9, извршителите од подрачјето на Основните судови Скопје 1 
Скопје и Скопје 2 Скопје имаат најмногу наплатено парични средства и тоа во висина од 
3.816.002.847,00 денари додека пак најмалку наплатени парични средства има кај 

                                                           
8 Недостасуваат податоци од извршител Александар Тасевски за 1,2,3 и 4 квартал 2019 година од извршител Весна Кавракова за 1,2,3 и 
4 квартал од 2019  година и за извршител Звонимир Мисајловски за 1 и 2 квартал 

9 Недостасуваат податоци од извршител Александар Тасевски за 1,2,3 и 4 квартал 2019 година од извршител Весна Кавракова за 1,2,3 и 
4 квартал од 2019  година и за извршител Звонимир Мисајловски за 1 и 2 квартал 
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извршителите на подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево износ од 
146.272.072,00 денари. 

 

 

Согласно податоците од доставените извештаи за работата на извршителите за оваа 
извештајна година најголемиот број од примените извршни исправи биле успешно 
реализирани во период на времетраење10од повеќе од една година од моментот на 
поднесување на барањето за извршување:  

 

 

 

                                                           
10 Недостасуваат податоци од извршител Александар Тасевски за 1,2,3 и 4 квартал 2019 година од извршител Весна Кавракова за 1,2,3 и 
4 квартал од 2019  година и за извршител Звонимир Мисајловски за 1 и 2 квартал 
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Споредбено по години, бројот на реализирани извршни исправи од страна на 

извршителите во 2019 година 11се забележува намалување  па во оваа извештајна година 

реализирани се вкупно 57.065 извршни исправи.  

 

 

                                                           
11 Недостасуваат податоци од извршител Александар Тасевски за 1,2,3 и 4 квартал 2019 година од извршител Весна Кавракова за 1,2,3 
и 4 квартал од 2019  година и за извршител Звонимир Мисајловски за 1 и 2 квартал 
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Структура на наплатени средства според доверители 
 

Врз основа на добиените податоци од кварталните извештаи за 2019 година12, 

според структура на доверители, извршителите во полза на државата наплатиле вкупен 

износ од  2,892,703.25 евра.  Воедно, во истиот период, назад во стопанството се влезени 

вкупно 99,760,324.62 евра, благодарение на реализацијата од страна на извршителите во 

РСМ, додека пак во полза на физичките лица доверители реализирани се 21,896,400.88 

евра.  
 

Структура на наплатените 
средства според 

доверители
   - за физички лица ден 1,346,628,654.00 21,896,400.88 €                       
   - за правни лица ден 6,135,259,964.00 99,760,324.62 €                       

   - за РМ ден 177,901,250.00 2,892,703.25 €                          

Износ во денари и евра за 2019 година

 
 

 
 

 

 
     
                                                           
12 Недостасуваат податоци од извршител Александар Тасевски за 1,2,3 и 4 квартал 2019 година од извршител Весна Кавракова за 1,2,3 и 
4 квартал од 2019  година и за извршител Звонимир Мисајловски за 1 и 2 квартал 
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Структура на наплатени средства според должници 
 
 Според структура на должници, извршителите во 2019 година13 наплатиле 

најмногу парични средства од должници правни лица, поточно  67,931,679.66 евра, потоа 

од физички лица износ од 34,745,749,01 евра и крајно од Република Северна Македонија 

износ од 21,992,815.93 евра. 
 

Структура на 
наплатените средства 

според должници Износ во денари и евра за 2019 година 
     - од физички лица ден 2.136.863.564,00 34.745.749,01 € 
     - од правни лица ден 4.177.798.299,00 67.931.679,66 € 
     - од РМ ден 1.352.558.179,98 21.992.815,93 € 

 

 
 

Комората направи анализа на податоците, врз основа на доставените квартални 

извештаи од извршителите според основот на побарувањето за кое е поднесено барање 

за извршување. Бројот на поднесени барања за реализирање на непарични побарувања 

во извештајната 2019 година е вкупно 20 барања за извршување, со што непаричните 

побарувања се во благ пораст во однос на минатата година. 

                                                           
13 Недостасуваат податоци од извршител Александар Тасевски за 1,2,3 и 4 квартал 2019 година од извршител Весна Кавракова за 1,2,3 
и 4 квартал од 2019  година и за извршител Звонимир Мисајловски за 1 и 2 квартал 
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1. Активности на КИРСМ преку органите и комисиите на Комората  

 Собранието на КИРМ, во текот на оваа извештајна година одржа една редовна и 
четири вонредни седници, на кои беа донесени следниве поважни  одлуки: 

 Вонредно собрание на КИРМ одржано на ден 04.02.2019 година во хотел 
Континентал, Скопје, на кое собрание се донесе одлука да се поднесе иницијатива за 
оценка на уставност и законитост до Уставниот суд на РМ на одредени членови од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување ( Службен весник на 
РМ бр. 233/18). Понатаму, се донесе одлука со кое не се прифаќа предложениот текст 
на Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите 
доставена од Министерството за правда на РМ под бр. 21-648/1 од 24.01.2019 година 
дополнета со писмен допис по е-маил на ден 29.01.2019 година и по истата се дава 
негативно мислење како и одлука дека  доколку на даденото негативно мислење од 
страна на КИРМ по предложената Тарифа, Министерството за правда не донесе заедно 
со Комисијата што е формирана за донесување на тарифа со одлука на Управен одбор 
на КИРМ заедничка прифатлива Тарифа, во тој случај сите извршители ќе прекинат со 
работа до донесување на прифатлива Тарифа за двете страни и ако Министерството за 
правда на РМ донесе Тарифа без позитивно мислење од страна на КИРМ и ја објави во 
Службен весник на РМ, со денот на објавувањето, ќе прекинат со работа сите 
извршители на целата територија на Р. Македонија. 

 На седница на тринаесетото Редовно Годишно Собрание на КИРМ одржано на 
ден 22.02.2019 година во хотел Гранит, Охрид  беа донесени одлуки со кои се усвои 
Годишниот извештај за работа на Комората за 2018 година, Финансиски извештај за 
2018 година, се дополни Финансиски план за 2019 година со нова расходна ставка од 
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150.000,00 денари за спорт и спортски активости за 2019 година и се усвои 
Финансиски план за приходи и расходи на КИРСМ за 2019 година. Исто така, се 
избраа членови на Комисија за континуирана и задолжителна едукација во состав од 
Извршител Снежана Андреевска, Извршител Даница Страчкова, Извршител Јовица 
Анѓеловски, Извршител Анѓелка Ефкоска и Извршител Методија Костадинов.   

 Вонредно Собрание на КИРМ одржано на 25.06.2019 година во х. Хотел 
Континентал, Скопје на кое собрание се донесе Статутарна одлука за измена на 
Статут на Комората на извршители на Република Македонија која гласи:,, Се менува и 
дополнува Статутот на Комората на извршители на РМ, донесен на 20.06.2016 година, 
на начин што на сите места во текстот на Статутот зборовите:  „Комора на извршители 
на Република Македонија“  се бришат и се заменуваат со зборовите: „Комора на 
извршители на Република Северна Македонија “, и секаде во текстот на Статутот 
зборовите: „Република Македонија “ се бришат и се заменуваат со зборовите: „ 
Република Северна Македонија “, како и секаде во текстот зборовите „КИРМ “ се 
заменуваат со зборовите КИРСМ“ а која одлука стапува во примена осмиот ден од 
нејзино објавување на веб страницата на Комората на извршители на Република 
Македонија. На ова Вонредно собрание со  мандат од три години сметано од 
25.06.2019 година се избра членови на Дисциплинска комисија на КИРМ од редот на 
судиите по предлог на Судскиот совет на РСМ и тоа Судија Весна Богдановска, 
Основен граѓански суд Скопје за член на ДК на КИРМ, судија Загорка Тноковска, Виш 
Управен суд на РСМ за заменик член на ДК при КИРМ, судија Јетмир Хамзаи Основен 
суд Гостивар- член на ДК при КИРМ и судија Јусуф Ајрулаху Основен кривичен суд 
Скопје за заменик член на ДК при КИРМ како и членови на Дисциплинска комисија 
при КИРМ од редот на извршителите и тоа Извршител Николче Диневски од Битола- 
член на ДК при КИРМ, Извршител Ванчо Марковски од Тетово- член на ДК при 
КИРМ, Извршител Васил Донев од Струмица- заменик член на ДК при КИРМ и 
Извршител Весна Деловска од Скопје – заменик член на ДК на КИРМ. 

 Вонредно Собрание на КИРСМ одржано на ден 16.11.2019 година во х.Дрим, 
Струга  на кое собрание се донесе одлука да се отвори јавна расправа и во рок од 
десет дена сите извршители да дадат свои мислења, забелешки и предлози на предлог 
Статуот на КИРСМ по електронски пат до Комората при што Управниот одбор на 
КИРСМ е задолжен предлозите, мислењата и забелешките дадени од членовите на 
КИРСМ да ги достават до избраните изработувачи на предлог Статутот на КИРСМ и 
истите да ги инкорпорираат во интегрален текст и таквиот текст да се достави до 
Комисијата формирана за усогласување со актите. На седницата на ова собрание се 
донесе одлука со која се формира Комисија за изработка на Закон за извршување во 
состав од: Проф. д- р Борче Давитковски од Правен факултет ,, Јустинијан први”, 
Проф. д-р Ангел Ристов од Правен факултет ,, Јустинијан први”, Проф. д-р Татјана 
Зороска Камиловска од Правен факултет ,, Јустинијан први”  и Доц. Д- р Милица 
Шутова од Правен факултет ,, Гоце Делчев”. Исто така членовите на Собранието 
донесоа одлука со која за член на Комисија за континуирана и задолжителна едукација 
го избра Извршител Снежана Маролова од Штип. 
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 Вонредно Собрание на КИРСМ одржано на 23.12.2019 година во х. Континентал, 
Скопје.  На седницата на ова собрание беа донесени позначајни одлуки и тоа:  

- По повод Предлогот на Министерството за правда на РСМ дел бр. 03-606/1 од 
06.12.2019 година со кое се предлага измена на член 5 став 7 од Тарифата за награда и 
надоместок на другите трошоци за работата на извршителите ( Сл весник бр. 32/19):,, 
Кога извршувањето се спроведува за наплата на парично побарување од физичко лице, 
награда на извршителот за извршените дејствија не може да биде поголема од 300 евра 
во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија на денот на пресметување”, Собранието на Комората на извршители на 
Република Северна Македонија дава негативно мислење.                                                                                                   
- Изразувајќи незадоволство и револт од ваквиот понижувачки Предлог за измена на 
Тарифа за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите без 
никави оправдани причини од страна на Минстерството за правда на РСМ, Собранието 
на Комората на извршители на РСМ донесе одлука за еднодневен прекин на работа и 
тоа на ден 26.12.2019 година.              

- Доколку Министерството за правда пристапи кон измена на Тарифата за награда и 
надоместок на другите трошоци за работата на извршителите како што е предложено 
без позитивно мислење од Собранието на Комората на извршители на РСМ, 
извршителите трајно ќе прекинат со работа сметано од денот на објавата на изменетата 
Тарифа во Службен весник на РСМ. 
- Собранието на Комората предлага со оглед на постоечката и вака предложената 
Тарифа за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите, 
Министерството за правда да предложи до Владата на РСМ измени на Законот за 
извршување со кои  извршувањето ќе се врати во надлежност на редовните судови. На 
седницата на ова собрание се формира работна група за учество на состаноци со 
Министер на правда на РСМ по повод предложената измена на Тарифата за награда и 
надоместок на другите трошоци за работата на извршителите во состав од: 
Претседател на КИРСМ, Извршител Зоран Димов, Извршител Благојче Кипровски од 
Скопје, Извршител Кети Арсова од Скопје, Извршител Владо Мицковски од Кичево и 
Извршител Дашмир Саити од Тетово како и одлука со која се определува дека на ден 
26.12.2019 година канцеларите на извршителите на подрчајето на цела Република 
Северна Македонија вклучително и Комората на извршители на РСМ ќе прекинат со 
работа.Вработените од канцелариите на извршителите и вработените во Комората на 
извршители на РСМ на ден 26.12.2019 година нема да работат. Секој извршител е 
должен на вратата од својата канцеларија да стави писмено известување дека на ден 
26.12.2019 година работата во канцеларијата се прекинува согласно одлука на 
Собрание на КИРСМ 

2.Управен одбор на КИРСМ  

Управниот одбор на КИРСМ, во текот на оваа извештајна година, има одржано 19    
седници, на кои беа донесени следниве поважни одлуки: 
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 Се формира Комисија која ќе изврши усогласување на актите на Комората со 

најновите измени и дополненија на Законот за извршување, во состав: извршител 
Снежана Андреевска, извршител Весна Деловска, изршител Благојче Кипровски, 
извршител Горан Тошевски, извршител Јовица Ангеловски и извршител Јадранка 
Јовановска.  

 Се овластува Претседателот на Комората да определи овластено лице- адвокат со кое 
ќе контактира во врска со поднесување иницијатива за оценка на уставноста и 
законитоста на одредени членови од ЗИ и дополнување на ЗИ, до Уставниот суд на 
РМ. 

 Да се испрати Барање средба до сите институции и тоа: АКН, МВР и Заложниот 
регистар во кој ќе се истакне дека согласно член 41 ст.2 од ЗИ, извршителот при 
спроведување на извршувањето има право и обврска за конкретниот должник да 
побара информации од евиденцијата кои ги водат органите на државната управа или 
правните лица кои водат регисти, а истите му ги даваат информациите на извршителот 
без надомест, административни такси и трошоци, веднаш односно не подоцна од 3 
дена. 

 Се брише од Именик на извршители Снежана Фитеска, упишан во именикот на 
извршители при Комората на извршители на РМ. 

 Се овластува Претседателот Зоран Димов да склучи договор со лице кое ќе ја напише 
иницијативата за оценка на уставноста и законитоста на Тарифа за награда и 
надоместок на другите трошоци за работата на извршителите (Службен весник на РМ 
бр.34/19) до Уставниот суд на РМ, и за иницијативата ќе го извести Управниот одбор 
на Комората. 

 Се проширува надлежноста на Комисијата која ќе изврши усогласување на актите на 
Комората со најновите измени и дополненија на Законот за извршување, со изработка, 
спроведување и извршување на содржински измени на актите на Комората согласно 
измените на Уставот на државата и донесени нови закони во државата. 
 

 Управниот одбор пред одржување на претседателските избори, смета дека 
започнувањето на колективен прекин на работата ќе биде штетно за извршителите и за 
целата Комора, бидејќи е доставена иницијатива до Уставниот суд за поведување на 
постапка за оценување на уставноста на одредени членови од Законот за извршување и 
дополнување на Законот за извршување и е доставено до Комората правно Мислење за 
поднесување на иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста на 
Тарифата за награда и други трошоци за работата на извршителите. 

 

 Управниот одбор на КИРМ врз основа на член 58 од Стаутот на КИРМ, дава 
иницијатива за измена на Статутот на КИРМ согласно Амандманите XXXIII, XXXIV, 
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XXXV,XXXVI на Уставот на Република Македонија. Предлог измената и 
дополнението на Статуот на КИРМ гласи,, :,, Се менува и дополнува Статутот на 
Комората на извршители на РМ, донесен на 20.06.2016 година, на начин што на сите 
места во текстот на Статутот зборовите:  „Комора на извршители на Република 
Македонија“  се бришат и се заменуваат со зборовите: „Комора на извршители на 
Република Северна Македонија “, и секаде во текстот на Статутот зборовите: 
„Република Македонија “ се бришат и се заменуваат со зборовите: „ Република 
Северна Македонија “, како и секаде во текстот зборовите „КИРМ “ се заменуваат со 
зборовите КИРСМ“. 

 

 Се определуваат извршителите Зоран Димов и Дашмир Саити како членови на 
делегација на КИРМ на Постојниот совет на МСУИ во Берлин, Германија. 

 

 Се задолжува Работната група формирана од страна на УО на КИРМ за изготувавање 
на Предлог- Тарифа за награда и надоместок на другите трошоци за работата на 
извршителите, во состав од извршителите Зоран Димов, Роза Родиќ, Саветка 
Георгиева, Дашмир Саити, Премтим Ќерими и Валентина Спасова Јованова, да ги 
разгледа сите предлози на измени и дополнениеја на ЗИ и Тарифата и да достават до 
УО на КИРМ нови предлози за измени и дополненија на Тарифата во однос на 
новодонесената Тарифа, со цел да се бара од Министерството за правда, зголемување 
на Тарифата со оглед на фактот што новата Тарифа од 2019 година драстично ги 
намали  приходите и во истата има многу нетарифирани извршни дејствија во однос на 
законот.  

 

 Се ослободуваат членовите на Комисијата за усогласување на актите на КИРМ од 
должноста –член на Комисија за усогласување на актите на КИРМ, по нивно барање. 

 

 Да се ангажира стручно лице кои ќе ги изработи измените на Статутот и сите акти на 
КИРМ со цел нивно усогласување со измените и дополнение на Законот на 
извршување. Се овластува Претседателот на КИРМ, во име и за сметка на Комората, 
да склучи договор со стручно лице од ваков профил, со цена за надомест на услугата 
во износ од 1000 евра. 

 

 Да се ангажира Хари Ајцев адвокат од Скопје да поднесе предлози за издавање на 
платни налози до надлежен нотар против сите извршители кои имаат неплатени 
најмалку три чланарини на Комората на извршители на РМ. 

 



19 
 

 Се определува Саветка Георгиева, извршител од Струмица за член на делегација на X 
 Интернационална конференција во Москва во период од 31 јули до 03 Август 2019 
година во Москва. 

 

 Се брише од Именик на извршител Весна Кавракова, упишан во Именикот на 
извршители при Комората на извршители на РМ. 

 

 Се брише од Именик на извршител Јовица Анѓеловски, упишан во Именикот на 
извршители при Комората на извршители на РМ. 

 

 Се доделува парична помош на законските наследници на Јовица Анѓеловски, 
поранешен извршител од Куманово, во висина од 150.000 денари, кои ќе бидат 
исплатени од средствата од сметка на Комората на извршители на РМ. 

 

 Се овластува Претседателот на КИРМ, во рок од три месеци, да набави 2 инвертер 
клими по 3,5 W за потребите на Комората на извршители на РМ, по претходно 
прибавени понуди. Во време на грејна сезона Комората да користи 50% од закупениот 
простор во своето седиште на ул.Костурски херои бр.66/4 Скопје. 

 
 Се брише од Именик на извршители Иван Митаноски упишан во Именикот на 

извршители при Комората на извршители на РМ. 
 

 Се доделува парична помош на законските наследници на Иван Митаноски, 
поранешен извршител од Охрид, во висина од 150.000 денари, кои ќе бидат исплатени 
од средствата од сметка на Комората на извршители на РМ. 

 

 Се брише од Именик на извршители Милена Мажевска, упишан во Именикот на 
извршители при Комората на извршители на РМ. 

 

 Се избираат за членови на Комисијата за спроведување на постапка за избор на 
извршител д-р Наташа Габер Дамјановска од Академија за судии и јавни обвинители 
Павел Шатев Скопје и Мирсад Суроји, член на Комисија од Судски совет на РСМ со 
мандат до 01.01.2020 година. Комисијата за спроведување на постапка за избор на 
извршител, да постапува согласно одредбите од Законот за измени и дополнувања на 
Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.233 од 20 декември 2018 година. 

 

 Да се достави допис до Биљана Мартиновска, извршител-во пензија, со барање да 
склучи договор поединечно со сите извршители од подрачјето на Основен суд Скопје 
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1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје.Да се бара со допис Биљана Мартиновска, 
извршител-во пензија, да се произнесе дали е согласна да склучи договор со сите 
надлежни извршители од подрачјето на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд 
Скопје 2 Скопје на кои им се распределени предметите од канцеларијата на Биљана 
Мартиновска, поранешен извршител од Скопје. 

 

 Се овластува Претседателот да објави оглас во АВРСМ за вработување во КИРСМ на 
определено време од девет месеци на определено време на работно место Самостоен 
референт за канцелариско и архивско работење. 

 

 Се избираат извршител Петре Темелков од Радовиш и Валентина Спасова Јованова од 
Штип за членови на Комисија за изработка на акти на КИРСМ. 

 

 Комората на извршители на РСМ, ќе учествува на Конференцијата, која ќе се одржи од 
17.10.2019 до 18.10.2019 година во хотел Сплендид, Будва, Република Црна Гора, на 
која ќе присуствуваат четири Комори и тоа: македонската, српската, албанската и 
црногорската и претставници на Меѓународната унија на судски извршители г-н Марк 
Шмит и претседателот на француската комора г-н Санино, под покровителство на 
Француската Комора. На Конференцијата ќе биде присутен еден професор од Париз и 
член на Комисијата за проширување кои ќе имаат свои предавачи. Се повикуваат 
извршителите да учествуваат на свој трошок. 

 

 Се избира професор Татјана Зороска Камиловска за член на Комисијата за 
спроведување на постапка за именување на извршител, со мандат кој започнува од 
01.01.2020 година. 

 

 На правничкиот симпозиум на тема: „ОДНОСОТ НА НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО И 
ПРАВОТО НА ЕУ: ПРЕДИЗВИЦИ НА ПАТОТ КОН ЕВРОПСКАТА УНИЈА“ кој ќе 
се одржи од 13-15 Септември 2019 година во хотел Парк – Неготино, ќе учествуваат 
претседателот на Комората, Зоран Димов и извршител Владе Милевски, член на УО. 

 

 Се вработува лицето Александра Петковска Јованоска од Скопје во Стручната служба 
на КИРСМ на работно место Самостоен референт за канцелариско и архивско 
работење согласно објавен оглас во АВРМ дел бр. 03-431/1 од 20.08.2019 година.  

 

 Се овластува Претседателот на КИРМ по повод Отказ од страна на работникот Билјана 
Николовска дел бр.04-469/1 примен во КИРСМ на ден 18.09.2019 година да ангажира 
адвокат со цел да ја застапува КИРСМ по повод донесување на законито решение за 
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престанок на работниот однос на Билјана Николовска на работно место Генерален 
секретар на КИРСМ.  

 

 Приговорот бр. 04-469/5 од 10.10.2019 година од Билјана Николовска против Одлука 
за откажување на договорот за вработување без отказен рок делов. бр. 04-469/2 од 
26.09.2019 година донесена од Претседател на КИРСМ СЕ ОДБИВА како неоснован.  

 

 За В.д Секретар на Комората на извршители на РСМ се избира Кристина Терзиевска 
Вучевска, вработена во КИРСМ. 

 

 Се разгледа спогодба за раскинување на договор за вработување со Александра 
Петковска Јованоска дел бр. 04- 478/6 од 10.10.2019 година склучена помеѓу 
Претседател на КИРСМ и Александра Петковска Јованоска и одјава од АВРСМ.Се 
овластува Претседателот на КИРСМ преку Агенција за привремени вработувања Спид 
да го ангажира лицето Катерина Ивановска за определено време од три месеци на 
работно место Самостоен референт за канцелариско и архивско работење. Се 
овластува Претседателот на КИРСМ да го продолжи договорот со Агенцијата за 
привремени вработувања Спид со лицето Катерина Ивановска по негова проценка.  
 

 Се брише од Именик на извршители Благој Панов, упишан во Именик на извршители 
при Комората на извршители на РСМ. 

 
 За член на Комисијата за континуирана и задолжителна едукација се предлага 

извршител Снежана Маролова од Штип и истиот да се избере на наредно Вонредно 
собрание на КИРСМ. 

 
 За членови на Стручен совет на КИРСМ со мандат од 01.11.2019 до 01.11.2020 година 

се избираат: Проф д-р Ангел Ристов од Правен факултет Јустинијан Први, Љубица 
Караманди Попчевска од Министерство за правда, Наташа Габер Дамјановска од 
Академија за судии и јавни обвинители, Селим Адеми од Судски совет на РСМ и 
Извршител Валентина Спасова Јованова. 

 
 На ден 25.10.2019 година во просториите на КИРСМ да се врши прием на странки од 

страна на Извршител Магдалена Симовска Давидовиќ во период од 10 -14 част со цел 
запознавање на странките со нивните права во извршувањето и за истото да се објави 
соопштение на веб локацијата на КИРСМ. 

 
 Се дополнува Одлука дел бр. 02-480/4 од 26.09.2019 година со зборовите:,,По предлог 

на Управен одбор се формира Комисја за изработка на Закон за извршување во состав 
од Професор Борче Давитковски од Правен факултет ,, Јустинијан први”, Професор 
Татјана Зоровска Камиловска од Правен факултет ,, Јустинијан први”, Професор Ангел 
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Ристов од Правен факултет ,, Јустинијан први” и Доцент Милица Шутова од Правен 
факултет ,, Гоце Делчев” 

 
 Се определува Дашмир Саити, извршител од Тетово за учество на 81 Средба на 

правници во организација на Здружение на правници на ден 02.11.2019 година во 
Охрид. 

 
 Се определуваат Зоран Димов Претседател на КИРСМ, Дашмир Саити член на УО, 

Роза Родиќ член на УО, Радица Лазаревска Геровска државен советник во 
Министерство за правда, Илија Руменов Доц д-р на Правен факултет Јустинијан први, 
Александар Шопов Претседател на Основен суд Велес, Горазд Поповски и Виолета 
Јанева од Македонска банкарска асоцијација како членови на делегација за учество на 
Конференција за Балканска извршна исправа во Будва, Р Црна Гора на ден 17.10-
18.10.2019 година. 

 
 Се продолжува Договор за закуп на деловен простор дел бр. 03-1195/1 од 22.12.2016 

година.Се овластува Претседателот на КИРСМ да склучи Анек договор за закуп на 
деловен простор за седиштето на КИРСМ со Бранислав Јованоски и Јовановска 
Поповска Розалинда, во времетраење од 3 ( три) години.  

 
 Се задолжува професор Ангел Ристов да изработи демант на објавената колумна со 

насолов „Бештии“, од весникот Фокус бр.1258 од ден 15.11.2019 година, и истиот од 
името на Комората да го достави, за да биде објавен во наредниот број на весникот 
Фокус.  

 
 Се формира Комисија за односи со јавноста, во состав: Зоран Димов, извршител од 

Скопје; Роза Родиќ, извршител од Скопје; Дашмир Саити, извршител од Тетово; 
Саветка Георгиева, извршител од Струмица; и Премтим Ќерими, извршител од 
Куманово.Комората на извршители да се обрати писмено Барање до секој Претседател 
на Основен суд во РСМ,  за обезбедување сала во судот секој месец по еден ден од 
неделата во времетраење од по два часа, каде определен извршител би остварувал 
контакт средба и разговор со граѓаните. Денот и времето да го предложи 
Претседателот на судот во рамките на своите надлежности, а од страна на Комората да 
биде доставена информација кој извршител ќе ја спроведува оваа активност. Средбите 
да се одржуваат, со наслов: „отворени денови со граѓаните“. Во врска со отворените 
денови со граѓаните, термините да се објават како соопштенија на веб страната на 
Комората, во билтенот што го објавува Комората и во локалните пишани и јавни 
медиуми и др.  

  
 Се определуваат: Зоран Димов, претседател на КИРСМ и Антончо Коштанов, 

потпретседател на КИРСМ за лица кои ќе учествуваат на Кординативен 14-ти состанок 
на Поткомитетот за правда и внатрешни работи, во делот кој се однесува на подглавје 
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23, правосудство и фундаментални права, кој ќе се одржи на ден 26 Ноември 2019 
година во клуб на пратеници. 

 
 Комората на извршители на РСМ за месец јуни 2020 година да организира 

меѓународен фудбалски турнир со Коморите на извршители кои ќе се пријават за 
учество. Се формира организационен одбор за меѓународен фудбалски турнир во 
состав од: Извршител Ванчо Марковски, Извршител Драган Кочовски и Извршител 
Васко Еленов. 

 
 За членови на Комисија за вршење на надзор над работењето на извршителите и 

правилна примена на Тарифата со мандат од 01.01.2020 година се избираат следните 
лица: Извршител Горан Тошевски од Скопје, Извршител  Данче Попчотрова- 
Георгиева од Струмица како постојани членови, Извршител Борис Пљаков од Велес и 
Извршител Сузана Гилевска од Битола како заменици членови. 

 
 Се определуваат Извршител Светлана Јосифовска именуван за подрачјето на Основен 

суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје и Извршител Слободанка 
Балгурова именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд 
Скопје 2 Скопје за учесници за стручно советување на тема: ,, Актуелни прашања и 
проблеми поврзани со инспекцискиот надзор” кој ќе се одржи на ден 04.12.2019 
година во хотел, Контитентал, Скопје во организација на Институт за правно- 
економски истражувања и едукација Јуридика прима. Средствата во износ од 6.200,00 
денари за учество на стручното советување ,, Актуелни прашања и проблеми поврзани 
со инспекцискиот надзор” се на товар на Комората на извршители на РСМ. 

 
 Се определуваат Извршител Данчо Диманчев од Гевгелија и Извршител Борис Пљаков 

од Велес за учество на Конференција,, Professional conduct and responsibility of public 
bailiffs- standards and chalenges” која ќе се одржува 16-17 декември 2019 година во 
хотел Сплендид, Будва Р. Црна Гора. 

 
 Се определуваат Претседател на КИРСМ Зоран Димов и Владе Милевски член на 

Управен одбор на КИРСМ за учество на 32 средба на Копаоиничка школа за природно 
право која ќе се одржува од 12-17 декември 2019 година во Копаоник, Р. Србија. 

 
 За членови на Комисија за спроведување на постапка за избор на извршители со 

мандат од 01.01.2020 година од редот на извршителите се избираат Извршител 
Методија Костадинов од Скопје и Извршител Игор Ромевски од Скопје.За членови на 
Комисија за спроведување на постапка за избор на извршители со мандат од 
01.01.2020 година се избира Наташа Габер Дамјановска од Академија за судии и јавни 
обвинители и Миљазим Мустафа – заменик претседател на Судскиот совет на РСМ. 
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3. Претседател на КИРМ 
А.  Разгледување на претставки 
 
До Комората на извршители на РСМ во периодот од 1 јануари 2019 година до 31 

декември 2019 година беа доставени вкупно 207 претставки од странки против 
извршителите. По претходни извиди во поднесоците доколку беа утврдени формални 
недостатоци, доставено е барање за уредување од страна на Стручната служба на КИРСМ 
до странката и онаму каде што не беше постапено претставката е отфрлена. Сите останати 
се доставени до конкретниот извршител со барање за произнесување по наводите од 
поднесокот.  

Од вкупниот број на претставки примени во текот на 2019 година, 14 претставки 
остануваат нерешени и се префрлуваат за следната 2020 година, а четири претставки 
префрлени од 2018 година, беа решени во 2019 година. Вкупниот број на решени 
претставки од страна на Претседателот на КИРСМ, во рамки на оваа извештајна година 
изнесува 183.  

 
Претседателот на Комората достави пет одговори по поднесени тужби за 

поведување на управен спор  од страна на извршителите, до Управен суд на РСМ : 
 

Број на Тужби 
поднесени до 
Управен суд: 

по повод решение 
на Претседател на 

КИРСМ по 
претставка 

по повод  решение 
на Дисциплинска 

комисија при 
КИРСМ 

 
 

Вкупно: 

2014 22 19 41 
2015 9 6 15 
2016 4 12 16 
2017 8 15 23 
2018 7 10 17 
2019 2 3 5 
 

Претседателот на КИРСМ во текот на  2019 година достави 8 одговори на жалби по повод 
управен спор до Виш Управен суд на РСМ. 
 
Број на жалби поднесени до Виш Управен суд на РСМ против одлуки на КИРСМ во 
2019 
Поднесени жалби во врска со решение на 
Претседател на КИРСМ по претставка 

 
6 

Поднесени жалби во врска со решение на  
Дисциплинска комисија при КИРСМ 

 
2 

 
Вкупно 

 
8 
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Во оваа извештајна година Претседателот на КИРСМ одлучуваше по 5 (пет) 
барања за изземање на извршител, по основ кои беа донесени пет одлуки со кои не се 
прифаќа барањето за изземање на извршител.  
Претседателот на КИРСМ во 2019 година поднесе 2 (две) барање за извршување против 
извршители по основ долг за неплатена парична казна изречена со одлука на 
Дисциплинска комисија на КИРМ. 

Претседателот редовно доставуваше известувања до Народниот правобранител на 
РСМ по пристигнати барања за известување со барање за превземање дејствија од страна 
на НП на РСМ а по повод претставки од граѓани кои се однесуваат за постапување на 
извршителите, како и по повод барања податоци од Јавното обвинителство на РСМ.
 Претседателот на Комората на извршители на РСМ, во оваа извештајна година 
внимаваше сите 91 извршител да достават до Комората доказ за секој склучен договор за 
осигурување од одговорност од штета, односно да достават обновена полиса за 
осигурување во рок од 30 дена по истекот на полисата за осигурување и најнискиот 
износ на осигурување да изнесува 100.000 евра во денарска противвредност според 
средниот курс на Народна Банка на РСМ на денот на склучување на полисата за 
осигурување, согласно одредбата на став 6 и 7 од член 43 од Законот за извршување. 
Претседателот на КИРСМ, во законско предвидениот рок го извести Министерството за 
правда дека еден извршител не постапи согласно член 43 став 6 и 7 од Законот за 
извршување. 
 
Б. Утврдување на просторни услови  
Претседателот во текот на оваа извештајна година спроведе увид во канцеларија на 
извршител 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 („Службен весник на РМ“  бр. 226/16 
од 30.12.2016 година) Врз основа на спроведениот увид, претседателот донесе 1 (едно) 
позитивно мислење 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 рaботи.  

В.  Членарина  
Претседателот на КИРСМ 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: 

- Два предлози до надлежен нотар за донесување на решение за издавање на решение 
за издавање на нотарски платен налог;  

- Две барања за извршување против извршител врз основа на решение за издавање на 
нотарски платен налог по основ долг за неплатена членарина спрема Комората. 
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Г. Средби   

Во текот 2019-та година Претседателот на КИРСМ оствари повеќе средби со 
претставници на институции. 

Најзначајни работни состаноци и средби се со Министерот за правда при изработка на 
Тарифа за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите. 

Претставници на Комората на извршители на РСМ земаа свое учество во Оценската 
мисија на ЕУ во област на извршувањето на судски пресуди во граѓанска постапка ( трговско 
право) 

Претставници на Комората остварија средба и со претставници на Ценралниот регистар 
на РСМ, Македонско кредитно биро и Управата за јавни приходи на РСМ. 

Помеѓу најзначајните средби кои ги оствари Претседателот на КИРМ во текот на 2019 
година  се:  

- на ден 08.01.2019 година Претседалот на КИРСМ, извршител Роза Родиќ, извршител 
Валентина Спасова Јованова и извршител Снежана Маролова остварија состанок со 
Градоначалникот на Штип г-дин Благој Бакрачевски; 

-  На ден 14.01.2019 година Претседателот на КИРСМ, извршител Роза Родиќ, 
извршител Весна Деловска, извршител Снежана Андреевска, извршител Антончо 
Коштанов, извршител Благојче Кипровски, извршител Златко Пејовски и извршител 
Јадранка Јовановска во простриите на КИРСМ остварија средба со г-дин Јос Утехааг, 
Секретар на Меѓународна унија на извршители ( UINJ) на чија што средба се разгледуваа 
прашања кои се однесуваат на трошоците на извршителите односно Тарифата за награда и 
надоместок на другите трошоци за работата на извршителите.; 

- На ден 16.01.2019 година Претседателот на КИРСМ, извршител Антончо Коштанов, 
извршител Снежана Фитеска, извршител Благојче Кипровски, извршител Роза Родиќ, 
извршител Снежана Андреевска, извршител Весна Деловска и г-дин Јос Утехааг Секретар 
на Меѓународната унија на извршителите одржаа состанок со Министерот за правда на 
РСМ г-ѓа Рената Дескоска по повод донесување на новата Тарифа за награда и надоместок 
на другите трошоци за работата на извршителите.  

- На ден 08.03.2019 година Претседателот на КИРСМ одржа работен состанок со г-
дин Ненад Миноски регистратор во ЦРРСМ, Павлинка Голјешки – помошник регистратор 
во ЦЦРСМ и Мате Ивановски – вработен во ЦРРСМ а заради усогласување со законските 
одредби на член 41 став 2 од Законот за извршување и утврдување на начин на работа.  

- На ден 22.03.2019 година Претседателот на КИРСМ, извршител Горан Тошевски и 
извршител Снежана Андреевска остварија средба со претставници на Македонско 
кредитно биро по однос на примената на член 41 став 2 од Законот за извршување. 

-  На ден 19.04.2019 година Претседателот на КИРСМ, извршител Антончо Коштанов 
и извршител Роза Родиќ одржаа состанок со претставници на НБРСМ. 

- На ден 22.04.2019 година Претседателот на КИРСМ, извршител Антончо Коштанов, 
извршител Методија Костадинов, извршител Снежана Андреевска , Биљана Мартиновска 
поранешен извршител одржаа работен состанок со претставници од Управата за јавни 
приходи. 

- На ден 13.05.2019 година Претседателот на КИРСМ, извршител Роза Родиќ одржаа 
средба со претставници на ФЗОМ. 
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- На ден 19.05.2019 година Претседателот на КИРСМ, извршител Роза Родиќ и 
Извршител Антончо Коштанов,извршител Дашмир Саити, извршител Саветка Георгиева, 
извршител Снежана Андреевска и извршител Николче Диневски остварија состанок со 
претставници на Владата на РСМ а во врска со прашања кои се однесуваат на Тарифата за 
награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите ( Сл. Весник на 
РМ бр. 32/19) 

- На ден 22.05.2019 година Претседателот на КИРСМ, извршител Јадранка 
Јовановска, извршител Снежана Андреевска и извршител Даница Страчкова одржаа 
средба со претставници на АДКОМ ( здружение за даватели на комунални услуги); 

-  На ден 31.05.2019 година Претседателот на КИРСМ и Потпретседателот на КИРСМ 
одржаа средба со претставник на Народна банка на РСМ 

- На ден 12.07.2019 година Претседателот на КИРСМ оствари средба со 
Претседателот на Комората на проценители 

-  На ден 26.11.2019 година Претседателот на КИРСМ  и Потпретседателот на 
КИРСМ присуствуваа на Кординативен 14- ти состанок на Поткомитетот за правда и 
ввнатрешни работи- поглавје 23, правосудство и фундаметални права кој се одржа во 
Клуб на пратеници 

-  На ден 30.12.2019 година Претседателот на КИРСМ, извршител Христо Јованов и 
извршител Николче Диневски остварија средба со Претседателот на РСМ г-дин Стево 
Пендаровски и Министер за правда г-ѓа Рената Дескоска. 
 

Д. Соработка со Комисија за заштита на правото на слободен пристап до 

информации од јавен карактер 
            Во периодот од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година до Комората на 
извршители на РМ се поднесени 3 (три) барања за пристап до информации од јавен 
карактер. Од страна на Комората на извршители на РМ по две барања делумно е одобрен 
пристап до информациите од јавен карактер, а  по едно барање е донесен Заклучок со кој 
се констатира повлекување на барањето. Број на одбиени барања за пристап до 
информации од јавен карактер нема. Против првостепените одлуки донесени од страна на 
Комората на извршители на РМ не е вложена жалба од страна на подносителот на 
барањето. Комората на извршители на РМ уредно ја исполни обрската за достава на 
Годишен извештај за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година, до Комисијата за заштита 
на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер . 
 

4.Дисциплинска комисија (ДК) при КИРСМ   

До Дисциплинската комисија при Комората на извршители на РСМ во периодот од 
01.01.2019 година до 31.12.2019 година беа доставени вкупно 14 (четиринаесет) предлози 
за поведување на дисциплинска постапка, од кои 10 предлози се доставени од страна на 
Министерството за правда на РСМ, а 4 предлози се доставени од Претседателот на 
КИРСМ. Од вкупниот број на примени предлози во текот на 2019 година, беа донесени 13 
решенија од страна на  ДК при КИРСМ, а останува еден предлог кој се префрли за 
одлучување следната 2020 година. Во оваа календарска година, од страна на ДК при 
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КИРСМ беа донесени пет решенија со кое се изрекува парична казна, едно решение со кое 
се изрекува писмена опомена, три решенија кои се одбива предлогот и се утврдува дека не 
е сторена дисциплинска повреда од страна на извршителот, три решенија со кои се отфрла 
предлогот за поведување на дисциплинска постапка, и едно решение со кое се изрекува 
привремено одземање на правото на вршење на должноста извршител во траење од 4 
месеци.  

 
Година 

 
2016 

 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Број на извршители  
98 

 
101 

 
97 

 
91 

Вкупен број на предлози за 
Дисциплинска посапка 

 
5 

 
3 

 
10 

 
14 

Решение со кое се одбива предлогот 
– не е сторена дисциплинска повреда 

 
//// 

 
//// 

 
//// 

 
3 

 
Дисциплинска мерка – парична 
казна 

 
//// 

 
2 

 
5 

 
5 

Дисциплинска мерка – писмена/ 
јавна опомена на извршител 

 
//// 

 
1 

 
2 

 
1 

Решение – привремена забрана за 
вршење на должност извршител  - 
суспензија 

 
//// 

 
//// 

 
2 

 
//// 

Решение – Трајно одземање на 
правото на вршење на должност 
извршител 

 
//// 

 
//// 

 
1 

 
//// 

Решение –Привремено одземање на 
правото на вршење на должност 
извршител 

 
//// 

 
//// 

 
1 

 
1 

Решение –се отфрла предлогот за 
поведување на дисц. постапка 

 
5 

 
//// 

 
1 

 
3 

  

Основен суд како овластен предлагач на дисциплинска постапка нема поднесено 
ниту еден предлог за поведување на дисциплинска постапка во текот на 2019 година. 

Надзорен одбор на КИРСМ, во состав од три члена, во текот на оваа извештајна 
2019 година, одржа  четири седници на кои беше спроведен надзор над финансиското 
работењето на Комората на тромесечни периоди во текот на 2019. Врз основа на обврската 
од Статутот на КИРМ Надзорниот одбор достави свој Извештај за работењето до 
Собранието на Комората14 . 

 
 

                                                           
14 Годишниот извештај на Надзорен одбор е прилог кон овој Годишен извештај за работата на КИРСМ 



29 
 

Стручен совет на КИРСМ   
Стручниот совет во текот на 2019 година одржа пет седници и му предложи на 

Управниот одбор на КИРСМ да усвои 8 правни мислења. На одржаните седници 
Стручниот совет донесени уште и две препораки, една одлука и еден став на Стручен 
совет на КИРСМ. 

 
Комисија за стручна едукација на извршители , во состав од пет члена, во текот 

на оваа извештајна година, одржа три средби на кои избра претседател на Комисијата, 
донесе предлог програма за задолжителна едукација на извршителите за 2019 година 
понатаму, Комисијата согласно својата надлежност донесе одлука со која усвои предлог-
теми за семинар на извршители закажан за месец февруари 2019 година, донесе одлука за 
одобрување на Предлог- програма за задолжителна едукација на извршителите за 2019 
година, усвои предлог- теми за Семинар на извршители 18-19 мај  како и предлог- теми за 
Семинар на извршители за 16-17 ноември. 

 

Комисија за спроведување на постапка за именувње на изршител 
Во текот на оваа извештајна година, Комисијата за спроведување на постапка за 

именување на извршител одржа 4 седници. Комисијата за спроведување на постапка за 
именување на извршител на ден 23.08.2019 година одржа конститутивна седница. На ден 
23.08.2019 година и на ден 02.09.2019 година, беа одржани седници на кој беше разгледан 
Конкурс објавен од страна на Министерството за правда за именување на пет извршители 
за пет подрачја на Основни судови во РСМ, на местото на 5 извршители чија должност 
престанала. На седниците беа разгледани 19 пријави со прилози од кандидати доставени 
во Комората на извршители на РСМ по повод објавениот Конкурс, и од страна на 
Комисијата беше утврдено дали кандидатите ги исполнуваат условите за именување на 
извршител согласно член 33 од Законот за извршување и беше изготвено мислење од 
страна на Комисијата.  

На седница на Комисијата одржана на ден 13.12.2019 година беше разгледан 
Конкурс објавен од страна на Министерството за правда за именување на шест 
извршители за шест подрачја на Основни судови во РСМ, од кои за 2 извршители чија 
должност престанала. На седницата беа разгледани 14 пријави со прилози од кандидати 
доставени во Комората на извршители на РСМ по повод објавениот Конкурс, беше 
утврдено дали кандидатите ги исполнуваат условите за именување на извршител согласно 
член 33 од Законот за извршување и беше дадено мислење од страна на Комисијата.  

 
Комисија за вршење на надзор над работењето на извршителите и правилна 

примена на Тарифа 
Во оваа извештајна година, Комисијата изврши 4 ( четири) надзори над работењето 

на извршителите за правилна примена на Тарифа по што до Управниот одбор на КИРСМ 
доставија 3 ( три ) мислења со кои не се утврдени состојби кои укажуваат на неправилна 
примена на Тарифа и 1( едно) мислење со кое се утврдени состојби кои укажуваат на 
неправилна примена на Тарифа. 
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Во оваа извештајна година останаа неизвршени 2 ( два) надзори над работењето на 
извршителите за правилна примена на Тарифа, кои ќе се спроведат во наредната година. 

 
Постапување на извршителите врз основа на член 36 став 1 од Законот за 

извршување  

Врз основа на чл.  36 став 1 од Законот за извршување ( Службен Весник на РМ бр. 
72 од 12.04.2016 година) в.в. чл. 5 ст.1 и ст.2 од Правилникот за работното време на 
извршителот и Комората на извршители на Република Македонија донесен на седница на 
Вонредно собрание на Комората на извршители на Република Северна Македонија 
одржана на ден 20.06.2016 година, со одлука на Управен одбор на КИРСМ се одобри 
Годишниот распоред на Комората на извршители на РСМ за 2019 година со кој се 
определуваат извршители во 15 (петнаесет) градови во РСМ каде нема именувано 
извршител од редот на извршителите именувани за подрачјето на основниот суд на кој 
што територијално припаѓа градот, во просториите на општините за период од една 
година, а врз основа на еднаква застапеност на извршителите.Согласно доставените 
извештаи за присуство во општини извршителите присуствува согласно Годишниот 
распоред за период од 11.01.2019 година до 27.12.2019 година, меѓутоа како резултат на 
оваа активност во текот на 2019 година не беше примено ниту едно барање за извршување 
од физичко лице доставено до извршител присутен на одредениот ден во просториите на 
општината. 

Активности на КИРСМ преку одржани семинари, обуки и работилници 

1.Семинар на извршители  
 

Комората на извршители на РСМ во деновите 23.02.2019 и 24.02.2019 година 
организираше семинар на извршителите кој се одржа во хотел Гранит, Охрид. На првиот ден 
од Семнинарот беа обработени следните теми:,,Запишување на прибелешки од страна на 
извршителите во Агенцијата за катастар на недвижности, Заклучок за проценител и вешто 
лице, Постапка за изработка на елаборат и проценка на идни градби и објекти со незапишани 
права и инфраструктурни објекти”, ,,Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за 
работата на извршителите Сл.весник на РМ бр. 32 од 07.02.2019 година- одредени нејаснотии 
и дилеми околу примена на истата”, ,,Дали кога има Налог за запленување на удел на 
Трговско друштво кое гласи на непаричен влог дали друштвото има право да го отуѓува  
имотот на друштвото заради запазување на вредноста на уделот”, понатаму, ,,Измени и 
дополнувања на Законот за извршување”, ,,Превземени предмети од извршители/ начин на 
постапување со превземени предмети со посебен осврт кој и како ќе плаќа ДДВ и персонален 
данок”. На вториот ден од семинарот беше обработена следната тема :,, Во кои извршувања -
извршни предмети  и во кој момент настапува обврската на изврштелот да го извести 
Генералниот секретар на Влада на РМ, при продажба на недвижен имот” . 

Комората на извршители на РСМ во деновите 18 и 19 мај 2018 година во хотел Дрим, 
Струга одржа семинар- тркалезна маса. На првиот ден од семинарот – тркалезна маса беа 
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обработени следните теми:,, Извештај за досегашните активности на Балканска иницијатива за 
извршување”, ,, Искуства при измени на Тарифа во земјите во регионот ( компаративен 
пристап)”, ,,Колизија на одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
извршување ( Сл.весник на РМ бр. 233/18) со постоечките одредби од Законот за извршување 
( Сл. Весник на РМ бр. 72/16 и 142/16) и правни дилеми од примена на новата Тарифа за 
награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите” , ,, Спроведување на 
извршување над недвижен имот опишан во лист за предбележба на градба ( член 205-а од 
ЗИ)”. На вториот ден на семинарот се презентираа услугите на Македонско кредитно биро и се 
спроведе дискусија по повод начинот на постапување со превземени предмети од извршител 
чија должност престанала. 

Во деновите 16 и 17 ноември 2019 година Комората на извршители на РСМ одржа 
семинар на извршителите во хотел Дрим, Струга при што на првиот ден беа обработени 
следните теми:,, ,,Ефекти и последици од примена на донесување на измените и 
дополнувањата на Законот за извршување (Сл. Весник на РМ бр. 233/18)”, ,,Битието на делото 
Злоупотреба на службената положба и овластување согласно член 353 од КЗ и дејствијата на 
извршителот во врска со кривичното дело” и ,,Предности и слабости на Законот за 
извршување и потребата од воведување на нови надлежности, предлози de lege feranda”. На 
вториот ден се обработи темата :,, ,,Примена на член 13 став 1 алинеја 13 од Законот за 
придонеси за задолжително социјално осигурување, проблеми при практична примена на 
одредбите од овој закон заради што доверителите не можат да ги остварат своите права 
согласно извршната исправа”. 

 

Меѓународни активности на КИРСМ 
 Оваа извештајна година, КИРСМ, со своите активности беше присутна на 
меѓународен план. Битно е да се напоменат следниве настани и состаноци на кои земаа 
учеството претставници на КИРСМ : 
 
1. Делегација на Комората во состав на Претседателот Зоран Димов и извршител 
Дашмир Саити, учествуваа на Постојниот совет на МСУИ кој се одржа во Берлин, 
Германија. 
2. Делегација на Комората во состав на Претседателот Зоран Димов и извршител 
Саветка Георгиева учествуваа на  X Интернационална конференција на судски 
извршители која се одржа во Москва, Русија каде што Претседателот на КИРСМ имаше 
свое излагање. 
 
Регионална соработка на КИРСМ  

Во оваа извештајна 2019 година Комората ја продолжи и зајакна соработката со 
Kоморите на извршители од соседните земји во регионот и тоа со неколку активности : 

 
- Делегација на Комората во состав на Извршител Горан Тошевски и извршител  

Јадранка Јовановска, земаа учество на V годишно советување на извршителите 
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организирано од Комората на извршители на Р. Србија кое се одржа во Златибор 
во Р.Србија; 

- Работен состанок се одржа во Тирана, Република Албанија на кој покрај 
делегација на Комората на извршители на Република Северна Македонија во 
состав од Претседателот Зоран Димов и извршителот Анѓелка Ефкоска, 
присуствуваа и Претседателот на Комората на извршители на Република Албанија 
Теди Малавечи, Претседателот на Комората на извршители на Република Србија 
Александра Трешњев и претседателот на Комората на извршители на Црна Гора 
Видак Латкович. Темата на состанокот беше Балканска извршна исправа. На 
работниот состанок се оствари и средба со г-дин Патрик Санино, Претседател на 
Француската национална комора за судски службеници. 

- Претседателот Зоран Димов учествуваше на 5 годишнината од формирањето на 
Комората на приватни извршители на Република Косово која се одржа во 
Приштина, Р. Косово. 

- Делегација на Коморта во состав на Претседателот Зоран Димов, извршител Роза 
Родиќ, извршител Дашмир Саити, Радица Лазаревска Геровска државен советник 
во Министерството за правда на РСМ, Проф д-р Илија Руменов на Правен 
факултет ,, Јустинијан први” , судија Александар Шопов на Основен суд Велес, 
Горазд Поповски и Виолета Јанева од Македонска банкарска асоцијација 
учестуваа на Балканска Конфереција за извршна исправа која се одржа во Будва, 
Р. Црна Гора.   

- Делегација на Комората на извршители на РСМ во состав од Претседателот Зоран 
Димов и извршител Владе Милевски земаа учество на 32-та средба на Копаоничка 
школа на природно право кое се одржа на Копаоник, Р. Србија. 

- Делегација на Комората на извршители на РСМ во состав од извршител Борис 
Пљаков и извршител Данчо Диманчев учествуваа на Конференција за 
професионално однесување и одговорност на јавни извршители- стандарди и 
предизвици која се одржа во Будва, Р. Црна Гора. 

Односи на КИРСМ со домашни и странски институции 
A .Односи на КИРСМ со домашни институции  

1. Односи со Министерството за правда на РСМ  

 Законската поставеност на Министерството за правда како институција која ја 
контролира работата на извршителите на РСМ и на самата Комора, Министерството за 
правда во оваа извештајна година ја оствари преку спроведени редовни и вонредни 
надзори и до КИРСМ беа доставени вкупно 44 извештаи за извршен надзор над работата 
на извршителите, од кои 14 спроведени надзори со увид во конкретен И.број на предмет, 
односно спроведен надзор по повод добиени сознанија од странки и учесници во во 
извршувањето (во табелата подолу како вонредни надзори), додека 30 надзори се 
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спроведени по основ на месечен план на Министерството за правда за спроведување на 
надзор ( во табелата како редовни назори).15  

 
 

Нормативна активност на Комората на извршители 
Комората на извршители во оваа извештајна година зеде активно учество во 

работните состаноци во Министерството за правда при изработка на Тарифата за награда 
и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите ( Службен весник бр. 32 
од 07.02.2019 година). Членовите на КИРСМ во состав од Зоран Димов Претседател на 
КИРСМ, извршител Антончо Коштанов од Скопје, извршител Снежана Андреевска од 
Скопје, извршител Благојче Кирповски од Скопје, извршител Кети Арсова од Скопје и 
извршител Методија Костадинов од Скопје по повод измените и дополнувањата на 
Законот за извршување ( Службен весник на РСМ бр. 233/18) изготвија Предлог Тарифа 
за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите. Исто така, во 
Комората на извршители на РСМ беше одржана средба со г-дин Јос Утехааг, Секретар на 
Меѓународната унија на извршители со цел разгледувања на прашањата кои се однесуваат 
на трошоците на извршувањето односно изнаоѓање на соодветни решенија за 
донесувањена нова Тарифа за награда и надоместок на другите трошоци за работата на 
извршителите. 
Комората на извршители на РСМ во оваа извештајна година фомираше Работна група за 
усогласување на актите на Комората со најновите измени и дополнување на Законот за 
извршување ( Сл. Весник бр. 233/18).  

                                                           
15 Анализата за спроведен надзор над работата на извршителите е направена според годината во која е примен извештајот за надзор во 
Комората а не по ден на спроведен надзор.  
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Односи на КИРСМ со други институции 

 
 Комората на извршители на РСМ до Државниот архив на РСМ по повод обврските 
кои произлегуваат за извршителите како лица кои вршат јавни овластувања и се иматели 
на  архивски материјал изработи предлог листи и планови, и во законскиот рок за 
извршителите кои доставија своја согласност за истото до Комората поднесе барање за 
добивање на согласност за примена на планот и листите од Државен архив на РМ, врз 
основа на кое извршителите со Решение на ДАРМ добија согласност за примена на 
Планот за архивски знаци за распределување на актите, Листата на архивски материјал и 
Листата на документарен материјал за 2020 година. 
 

 Односи со медиумите 

Комората на извршители на РСМ во оваа извештајна година не одржа годишни 
известувања на претставниците на медиумите. 

Комората во 2019 година продолжи со издавање на гласило на Комората 
насловено „ Правда“ кое еднаш месечно се издава во форма на подлисток во рамки на 
дневниот весник Нова Македонија и кое обработува теми поврзани со извршувањето. 16

 Комората на извршители на РСМ фомираше комисија за односи со јавност 
составена од Претседателот на КИРСМ Зоран Димов, извршител Савеетка Георгиева, 
извршител Роза Родиќ, извршител Премтим Ќерими и извршител Дашмир Саити. 
Членовите на Комисијата подготвија проект ,, Отворени денови со граѓаните’’, чија 
основна цел е остварување на средби со граѓаните на подрачјето на Основните судови на 
цела територија на РСМ а заради давање на правна помош и укажување со кои правни 
средства можат да ги остваруваат своите права во извршувањето  и да обезбедат правна 
заштита. 

Планови на Комората за 2020 година 
Комората на извршители во 2020 година планира да биде присутна повеќе во 

полето на односи со медиумите со зајакнување на ПР политиката на Комората заради 
зголемување на угледот на извршителите.  

Да продолжи со електронско поврзување со банките, јавните книги и регистрите и 
други органи со кои не сме поврзани. 

Комората на извршители на РСМ во 2020 година планира да продолжи со 
издавањето на подлистокот „Правда“ со цел подобрување на имиџот на извршителите во 
јавноста. Во однос на релациите со домашните институции, Комората планира да ја 
продолжи добрата соработка со Министерството за правда на РСМ, Академијата за судии 
и јавни обвинители, Нотарска Комора, Адвокатска Комора, Комора на стечајни 
управници, Комора на проценители и судовите во РСМ за усогласување на судска пракса 
и еднаква примена на Законот за извршување а се во интерес на владеење на правото. 
                                                           
16 Изданијата од подлистокот Правда се Прилог кон овој Извештај 
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Комората на извршители својот фокус ќе го насочи и кон формирање на правна 
асоцијација со Нотарската комора како и со сите други сродни Комори во РСМ. 

Продолжување на соработката со Коморите во регионот и UIHJ ( MУСИ). 
Комората на извршители во 2020 година ќе земе активно учество во проектот 

доделен од страна на Сојузното Министерство за економска соработка и развој на  
Германија ,, Cross-border enforcement of judments” кој проект ќе овозможи формирање на 
електронска база на извршители во регионот и поврзување на истите вклучувајќи и 
формирање на платформа за размена на практични искуства, стандардизација во 
извршувањето и усогласување на извршувањето во рамките на UIHJ, како и обучување на 
лиценцирани тренири за извршување во рамки на UIHJ.  

Комората исто така е вклучена и во проектот ,, Јакнење на извршувањето на 
Балканот – Учество во Матра ,, Влада на Влада “ 2020-2024 кои се од големо значење за 
извршувањето во РСМ како и за целиот регион чија цел е да ги зајакне системите на 
извршување во Албанија, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија. 

Главен акцент и во 2020 година од страна на Комората ќе биде борба за  
донесување на нов функционален Закон за извршување усогласен со другите закони во 
РСМ како и во регионот и европските стандарди како и прецизна и јасна Тарифа за 
награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите, подигнување на 
статусот на извршителите како носители  на јавни овластувања и како последна алка со 
која се обезбедува непречено функционирање на судскиот систем и владеење на правото. 

  
 
 
 
 
 
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА        
Претседател, 
Зоран Димов     


