
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

за работата на Комората на извршители на Република Македонија 

за периодот од 1 јануари 2012  

до 31 декември 2012 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишен извештај за работа на КИРМ за периодот од 01 јануари 2012 до 31 декември 2012 год. 

 

 

 



I. Општ преглед на поставеноста и активностите на  извршителите  во 
Република Македонија 

 
  Во оваа извештајна година, вкупниот број на извршители изнесува 92, 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 три нови извршители кои станаа членови на комората во текот на оваа 
година како и двајца извршители кои повеќе не се членови на Комората. 
Во текот на 2012 година, запишани се во Именикот на извршители тројца именувани 
извршители, и тоа: 
- Зоран Петрески именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен 
суд Скопје 2 Скопје, со решение на министерот за правда бр.09-496/1 од ден 
02.02.2012 година, кој ги презема и предметите од извршител Верица Велкова чија 
функција престана поради разрешување, a кое решение влезе во сила со конечноста 
на решението на министерот за правда за разрешување на извршител Верица 
Велкова од Скопје . На ден 03.09.2012 година извршител Зоран Петрески започна со 
работа како извршител согласно Решение на претседателот на КИРМ бр.2849 од 
22.08.2012 год; 
- Магдалена Симовска -Давидовиќ именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 
Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје, со решение на министерот за правда бр.09-
3257/1 од ден 24.08.2012 година. 
- Димитар Стаменков именуван За подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд 
Струга и Основен суд Дебар на ден 14.05.2012 година, со решение на министерот за 
правда бр.09-2098/1, кој ги презема и предметите од покојниот извршител Марјан 
Деребан.  
 
Во текот на 2012 година, им престана должноста на извршител:  
- Марјан Деребан од Охрид, на кој со решение на министерот за правда бр. 09-
1130/1 од 12.03.2012 година му претана должноста извршител поради смрт а кој 
согласно Решение за бришење од Именикот на извршители на Управен одбор на 
КИРМ бр.706 престана да биде член на Комората на ден 09.04.2012 година; 
- Верица Велкова од Скопје, на која со решение на министерот за правда бр. 09-
4668/1 од 02.12.2011 година беше разрешена од врешење должност извршител, а кое 
решение стана конечно да ден 11.07.2012 година со Решение на Државнaта комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен 
бр.0904-26. На ден 24.08.2012 година беше запишано во Централен регистар на РМ 
бришењето на извршител Верица Велкова од Именикот на извршители на Комората на 
извршители.  

 

 

 
Во текот на оваа извештајна година Министерот за правда именуваше и им врачи 

повелби на пет нови извршители, кои со  работа ќе започнат во 2013 година. Земајќи 
ги предвид и новоименуваните извршители во извештајната 2012 година, 
моменталната состојба на пополнетост на извршителските места е следната: 
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1. Основен суд Кочани,  

Основен суд Берово,  

Основен суд Виница и  

Основен суд Делчево,  

5 7 2 71,43% 

2. Основен суд Битола и  

Основен суд Ресен,  
7 11 4 63,64% 

3. Основен суд Велес,  

Основен суд Гевгелија,  

Основен суд Кавадарци и  

Основен суд Неготино, 

9 15 6 60,00% 

4. Основен суд Гостивар и  

Основен суд Кичево,  4 10 6 40,00% 

5. Основен суд Куманово,  

Основен суд Крива Паланка и  

Основен суд Кратово, 

8 11 3 63,64 % 

6. Основен суд Охрид,  

Основен суд Струга и  

Основен суд Дебар, 

5 12 7 41,67% 

7. Основен суд Прилеп и  

Основен суд Крушево,  
5 7 2 71,43% 

8. Основен суд Скопје 1 и  

Основен суд Скопје 2,  
35 35 3 100% 

9. Основен суд Струмица и  

Основен суд Радовиш,  
7 9 2 77,78 % 

10. Основен суд Тетово, 5 8 3 62,50% 

11. Основен суд Штип и  

Основен суд Свети Николе, 7 7 0 100,00% 

ВКУПНО: 97 132 38 73,48 % 
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На барање на Комората 92 извршители во текот на месец декември 2012 

година,  пополнија и приложија до КИРМ анкетни листови, по чие сумирање, беа 

изведени следниве податоци:  

Вкупниот број на вработени лица, не вклучувајќи ги извршителите, изнесува 

400  што е повеќе за 61 лице од минатата година, од кои со основно образование 

се 2, со средно образование 94, со више образование се 4 лица. Дипломирани 

правници се 245 лица, а 98 од нив имаат положено правосуден испит, додека 13 

имаат положено извршителски испит.  Вработени лица со завршено друго високо 

образование се 76. Во канцелариите на извршителите волонтерска работа 

извршуваат 31 лице.  
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2008 54 231 4,28  

2009 60 177 2,95  

2010 80 375 4,69  

2011 88 339 3,85  

   2012                     92       400               4,35 

 

Во однос на техничката опрема, 92 извршители, во своите канцеларии  

располагаат  со:  523 компјутери, (повеќе за  65 од минатата година) од кои сите се 

мрежно поврзани.  

 

 

 На прашањето, Дали користите електронски пристап до услугите на: 

Централен регистар, Управа за јавни приходи, КИБС, Катастар, Службен весник, Е-

банкинг за плаќање, Оn line бази на закони и прописи (Сл. весник, Академика или 

др.), Склучиле договор со користење на системот на Регистарот на задолжница на 

ЦРРМ, анкетираните 92 извршители ги дадоа следните одговори: 
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        да       не Не се 

изјасниле 

Централен Регистар       61        24          7 

Управа за јавни приходи       45        31        17 

КИБС       86          5          1 

Катастар       29        35        28 

Службен весник       24        35        33 

Е-банкинг за плаќање       59        18        15 

On line база на закони и 

прописи(Сл.весник,Академика 

или др.) 

      40        36        16 

Склучиле договор со користење  

на системот на Регистарот на 

 

Задолжници на ЦРРМ 

      36        52          4 

Во извештајната 2012 година, бројот на вкупно примени барања за 

извршување кај 92  извршител, изнесува 164.055, согласно што примени се 

87.458 предмети повеќе од минатата година, додека бројот на реализирани 

барања за извршување изнесува 33.384.  Во минатата година, процентот на 

завршени предмети (реализација) по однос на примени предмети изнесуваше 

42, 65%, а во оваа година изнесува 25, 74% . 

Заради поголема прегледност, во прилог кон овој извештај е табелата на 

збирни податоци  од месечните извештаи на сите извршители за 2012 година.  

 

I . Техничка и кадрова опременост на КИРМ  

 

 

Во однос на техничката опременост на КИРМ, истата моментално 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, фотељи, мебел и работни бироа. 
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Кадровскиот капацитет на стручната служба на КИРМ, моментално се 

состои од две лица, кои се наоѓаат во редовен работен однос  и тоа: Секретар на 

Дисциплинска комисија на КИРМ и Стручен соработник. 

 

II.   A.    Активности на КИРМ преку органите и комисиите на Комората  

1. Собранието на КИРМ, во состав од сите именувани извршители и 

заменици на извршители, во текот на оваа извештајна година има одржано 1 

редовна и 3 вонредни седници, на кои беа донесени следниве поважни  

одлуки:  

1) на седница на редовното Собрание, одржано на ден 18.02.2012 
година во Хотел Монтана Крушево беше следната усвоена Препорака : 

“заради воедначена примена на Законот за процена (Сл.весник бр.115/10), 

КИРМ им препорачува на извршителите одредбата од чл. 47-а, каде е 

предвидено : „Бирото за судски вештачења ќе ги врши работите на процена до 

доделување на првата лиценца за процена за процена за проценувач од 

соодветната област согласно со овој закон , освен за банките и штедилниците 

во Република Македонија за која било активност или постапка, во кои тие се 

страна“ соодветно да се применува и на извршувањето. КИРМ смета дека во 

случај кога банките и штедилниците во Република Македонија се странки во 

извршувањето не е неопходно извршителот  да бара процена од Бирото за 

судски вештачења. “ 

2) на седница на вонредното Собрание, одржано на ден 10.06.2012 
година во хотел Континентал Скопје, беа донесени следните одлуки: 

• За  претседател на Комората на извршители на РМ е избиран Гордан 

Станковиќ, извршител од Скопје. 

• За  членови на Управен одбор на КИРМ, од Апелационото подрачје Скопје 

се избрани Зоран Димов - извршител од Скопје и Благојче Кипровски- извршител 

од Скопје. 

 

 

• За  член на Управен одбор на КИРМ, од Апелационото подрачје Штип е 

избран, Горан Манојлов- извршител од Кочани. 
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• За  член на Управен одбор на КИРМ, од Апелационото подрачје Битола е 

избран Јане Митрески - извршител од Прилеп. 

• За  членови на Надзорниот одбор на КИРМ се избирани: Антончо 

Коштанов-извршител од Скопје, Благоја Николовски -извршител од Скопје, и 

Николче Диневски-извршител од Битола. 

• За  член  на Дисциплинската комисија на КИРМ, од редот на извршителите 

е избрана Саветка Георгиева- извршители од Струмица. 

• На оваа седница на Собранието беа избрани членовите на комисијата за 

стручна едукација на извршителите,  членовите на комисијата за меѓународна 

соработка, членовите на комисијата за соработка со Банки и др. финансиски 

институции, членови на комисијата за соработка со институциите, членови на 

комисијата за информатичка дејност.  

3) на седница на вонредното Собрание, одржано на ден 14.09.2012 
година беа донесени следните одлуки: 

• За член на Управен одбор од Апелационо подрачје Гостивар е избрана 

Славица Ацовска извршител именуван за Основен суд Тетово  

• Се овластува Управниот одбор на КИРМ да изработи предлог текстот за 

измени на Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за работата 

на извршителите 

• Претседателот на Комората на извршители е овластен да дава одговор 

по повод поднесената Тужба за управен спор ценејќи од случај до случај  

• Се задолжува Претседателот на КИРМ да поднесе предлог за 

донесување решение за дозвола на извршување до нотар по основ 

неплатени фактури за членарина. 

• Се овластува Управниот одбор на Комората на извршители да изработи 

предлог текст за измени на Законот за извршување.  

• Се формира трочлена Комисија за изготвување на предлог текст на 

измени и дополнувања на Законот за извршување.  

• Се формира Стручен совет на Комората на извршители. Ставовите на 

Стручниот совет на КИРМ претставуваат препорака за начинот на 

постапување на извршителите . 
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• “ Одлука за измена и дополнување на Статутот на Комората на 

извршители на РМ начин што се бришат зборовите: “на денот на негово 

објавување во Служен весник на РМ " и се додаваат зборовите: “осмиот 

ден од денот на неговото донесување“. Се задолжува Управен одбор да 

изготви пречистен текст на статутот во рок од 30 дена по стапување на 

сила на оваа одлука и истиот да го објави во Службен весник на РМ. “ 

• “ Не се прифаќа предлогот за прибирање на средства за набавка на 

недвижност во сопственост на КИРМ, со пренаменување на солидарниот 

фонд и со продолжување со обврска за плаќање на месечен износ од 

600 денари од страна на извршителите. Се задолжува Управниот одбор 

да изврши поврат на средствата на извршителите кои вршеле уплати во 

згаснатиот солидарен фонд.“ 

• Одлука за дополнување на Правилникот за дисциплинска одговорност и 

дисциплинска постапка на начин што во член 28 се додаде нов став:  

“Одлуките со кои се изрекува дисциплинска мерка привремено 

одземање на правото на вршење на должноста извршител, 

дисциплинска мерка трајно одземање на правото на вршење на 

должноста извршител и одлука за привремана забрана за вршење 

должноста-суспензија, се доставуваат и на заменикот на извршителот.“  

• “Се избираат  Горан Тошевски, извршител од Скопје, Благоја 

Николовски, извршител од Скопје и Зоран Димов, извршител од Скопје 

за членови на Комисија за вршење надзор врз работата на членовите на 

КИРМ за примена на одредбите од Законот за спречување на перење 

пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам со 

мандат од две години.Се задолжува Комисијата за вршење надзор врз 

работата на членовите на КИРМ за примена на одредбите од Законот за 

спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и 

финансирање на тероризам во рок од два месеци да изготви Програма 

согласно Законот за спречување на перење пари и други приноси од 

казниво дело и финансирање на тероризам и да ја достави до Управниот 

одбор на КИРМ.“ 
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• “Се укинуваат Комисијата за меѓународна соработка, Комисијата за 

соработка со Банки и други финансиски институци и Комисијата за 

информатичка дејност“ 

• “Се усвојува Правилникот за работа на Комисијата за односи со 

институции“ 

• “Се зголемува на бројот на членови на Комисијата на соработка со 

институциите за уште два члена. Се избираат Антончо Коштанов, 

извршител од Скопје и Јулита Ѓорѓиева, извршител од Скопје за нови 

членови на Комисијата на соработка со институциите .“ 

• „ За член на Надзорен одбор на КИРМ е избран Васил Донев, извршител  

именуван за подрачјето на Основен суд Струмица и Основен суд 

Радовиш“ 

• “Комисијата за соработка со институции да подготви пишан материјал во 

врска со Јавното претпријатие Македонија Пат и да се обрати со барање 

за средба до следните институции: 

1. Народна банка на Република Македонија ; 

2. Министерство за финансии –Државен трезор ; 

3. Стопанска комора –Здружение банкарство; 

4. Министерство за правда; 

5. Врховен суд – Ѓраѓанско одделение; 

6. Претседател на  Основниот суд Скопје 2 Скопје “ 

• “Еден семинар годишно да се одржува надвор од Република 

Македонија.“ 

4) на седница на вонредното Собрание, одржано на ден 02.12.2012 
година во хотел Белведере Охрид, беше донесена следната одлука: 

• “Се избира за член на Комисија за стручна едукација на извршителите  

Катерина Кокина извршител именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 

Скопје и 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  десет седници, на кои беа донесени 

следниве одлуки: 

 

• Извршителот нема законска обврска за поврат на наплатените трошоци 

на извршување, во случај  кога по спроведено извршување,  извршната 

исправа ќе биде правосилно укината, преиначена, поништена или 

ставена вон сила, ниту пак наплатените трошоци на извршување можат 

да бидат предмет на противизвршување насочено спрема извршителот 

од причина што извршителот како лице кое врши јавни овластувања не е 

странка во извршувањето .  

• Вработените на Комората на извршители на РМ Бојана Бабунска, 

Билјана Николовска и Снежана Пижевска да надоместат износ од по 

2.000, 00 денари, за дополнително направените трошоци за систематски 

преглед.  

• Се брише од Именик на извршители Марјан Деребан со адреса на 

живеење ул. Ѓуро Салај бр.16 Струга и ЕМБГ 2402964434016, упишан во 

именикот на извршители при Комората на извршители на РМ како 

извршител под реден број 07 . 

• Се 

овластуваат извршител Алберто Ребула од Скопје и извршител Гордан 

Станковиќ од Скопје да спроведат надзор над работењето на 

извршителите во однос на начинот на кој извршителите ја водат својата 

евиденција, начинот на кој ги водат книгите кои се по закон должни да ги 

водат во својата канцеларија како и начинот на кој го применуваат 

Законот за извршување и Тарифата за награда и надоместок на другите 

трошоци за работата на извршителите.  

• Се задолжува Комисијата за стручна едукација на извршителите да го 

предвиди прашањето за практичка примена на членот 207 од Законот за 
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извршување како тема која ќе биде обработена на  следниот семинар на 

Комората на извршители. 

• Се утврдува дека со Одлука на Управниот одбор при Комората на 

извршители донесена на 65-та седница одржана на ден 16.04.2011 

година , формирана е Комисија за изработка на Правилник  за архивска 

граѓа и архивски знаци за КИРМ и за канцелариите на извршителите во 

состав: извршител Благојче Кипровски од Скопје, извршител Фанија 

Каламатиева и извршител Андреја Буневски од Скопје . 

• Да се прати писмена опомена со прикачена копија од неплатените фактури до 

сите извршители што должат две или повеќе чланарини.  

• Управниот одбор да достави предлог до Собранието на КИРМ за донесување 

одлука со која ќе се задолжи Претседателот на КИРМ да поднесе предлог за 

донесување на решение за дозвола за извршување врз основа на 

веродостојна исправа до надлежен нотар, против извршителите кои должат 

три или повеќе чланарини на Комората. 

• Донесување на одлука за изготвување на Предлог за измени и дополнување 

на Законот за  извршување и ангажирање на стручни лица надвор од  

Комората за правни консултации  

• Да се предложи на Собранието на КИРМ донесување одлука за Предлог 

измени и дополнување на Закон за извршување. 

• Да се предложи на Кроација осигурување АД Скопје фактурите кои се 

однесуваат на животното осигурување на извршителите во иднина да им 

бидат доставувани директно на извршителите кои се осигурале.  

• Се задолжува лицето Снежана Пижевска, вработена на работното место 

стручен соработник во Комората на извршители на Република Македонија да 

биде одговорна за чување на: клучевите од сефот на КИРМ, Деловодникот на 

КИРМ, округлиот печат на  КИРМ и Роковникот на КИРМ. За уредноста на 

Роковникот на КИРМ се грижи лицето Снежана Пижевска, вработена на 

работното место стручен соработник во Комората на извршители на 

Република Македонија, додека во Роковникот самостојно внесуваат податоци 

и лицето Бојана Бабунска, секретар на  КИРМ и лицето Билјана Николовска, 
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секретар на ДК на КИРМ. Деловодникот на КИРМ го води лицето Снежана 

Пижевска, стручен соработник. на КИРМ. Округлиот печат на КИРМ го користи 

исклучиво лицето Снежана Пижевска. Во случај на отсуство на лицето 

Снежана Пижевска, поради болест или користење на годишен одмор, 

работите од оваа одлука ги превзема секретарот на КИРМ. Во случај на 

отсуство и на секретарот на КИРМ, поради болест или користење на годишен 

одмор, работите од оваа одлука ги превзема секретарот на ДК на КИРМ. 

• Се овластува Претседателот на УО да изготви предлог Правилник за 

систематизација на работни места во КИРМ истата да биде ставена на Дневен 

ред за одлучување на нареден Управен одбор. 

• Управниот одбор да поднесе предлог до Собранието на КИРМ да донесе 

одлука за формирање на Стручен совет на КИРМ, како орган на Комората врз 

основа на член од 20 од Статутот на Комората на извршители на РМ. 

• Се задолжува Претседателот на УО да изготви предлог Правилник за работа 

на Стручниот совет врз основа на чл.35 од Статутот на Комората на 

извршители на РМ и откако ќе биде формиран Стручниот совет од страна на 

Собранието, предлогот да биде ставен на дневен ред на Управен Одбор. 

• Се дополнува  Правилникот за висината и надоместокот на патните и 

дневните трошоци од 07.08.2007 година на начин што во член 1, член 2, член 

3, и член 4  по зборовите “ членовите на Управен одбор“ ќе се додадат 

зборовите : “членови на Комисии на КИРМ, членови на Надзорен одбор и 

извршители кои по Овластување од Претседателот на КИРМ настапуваат во 

име и за сметка на Комората“. 

• Се задолжува претседателот на УО да поднесе барање за присилно 

изршување до надлежен извршител против извршител кој е казнет со парична 

казна и доцни со исплатата еден месец од момент на доспеаност. 

• Да се отвори наменска сметка на КИРМ исклучиво заради уплата на 

парични казни изречени на извршителите од страна на Дисциплинска 

Комисија. Да се известат извршителите за новата сметка на која ќе треба да 

ги уплатуваат паричните средства за изречени дисциплински мерки- парични 

казни. 
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• Се задолжува сметководителот на КИРМ Елизабета Јаревска од МАК БИРО 

ДООЕЛ Скопје да изготвува месечен преглед на приходи и расходи на КИРМ. 

• Се прифаќа предлогот на претседателот за доделување на плакета за 

особени заслуги на претходните претседатели на КИРМ, извршител Горан 

Тошевски од Скопје и извршител  Антонио Коштанов од Скопје . 

• Се формира трочлена Комисија за изготвување на Предлог текст на измени и 

дополнувања на Законот за извршување во состав :  

 Претседателот на КИРМ- Гордан Станковиќ,  

 извршител Снежана Фитеска и 

 професор д-р. Арсен Јаневски. 

• Да се извести Министерството за правда на РМ дека е разгледан дописот 

предмет- постапување по Ургенција на Министерството за труд и социјална 

политика на РМ. Да се проследи дописот до сите извршители со појаснување 

дека одговорноста на извршителот започнува од моментот кога извршителот ќе 

биде известен дека должникот има статус на корисник на социјална помош,  што 

се докажува со приложување на Потврда од Министерството за труд и социјална 

политика . 

• Да се извести МВР на РМ дека согласно Законот за извршување в.в со  

Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, по барање за асистенција 

од извршител органот е должен да му обезбеди асистенција.МВР на РМ е 

должен да се грижи извршното дејствие да се спроведе во мирна атмосвера и да 

обезбеди сигурност на извршителот и на сите учесници во извршувањето.МВР 

на РМ не е надлежен да цени дали правилно се спроведува извршното дејствие 

ниту да ја контролира законитоста на извршното дејствие бидејќи за тоа е 

надлежен Претседателот на Основниот суд.  

• Комората на извршители е согласна со предлогот на Кроација АД Скопје, со 

уплатата на втората фактура за квартална уплата во износ од 321.082,00 денари 

да престанат понатамошните обврски спрема осигурителот,  а осигурителот да 

го избрише КИРМ како договорувач на осигурување. 

 

 

•       Се констатира згаснување на Солидарниот 

фонд на извршителите. 
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•  Да се отпишат побарувањата према КИРМ  по основ неисплатени чланарини 

на извршителите кои починале. 

• Да се достават фактури до извршител Верица Велкова од Скопје од јануари 

2012 се додека има статус на извршител во КИРМ. 

• Да се достави опомена за неплатените членарини на извршителот Верица 

Велкова од Скопје кои ги должи за 2011 година. 

• Му се предлага на Собранието да донесе одлука 

за дополнување на  Правилникот за дисциплинска одговорност и дисциплинска 

постапка на начин што во член 28 ќе се додадат зборовите: “Одлуките со кои се 

изрекува дисциплинска мерка привремено одземање на правото на вршење на 

должноста извршител, дисциплинска мерка трајно одземање на правото на 

вршење на должноста извршител и одлука за привремана забрана за вршење 

должноста-суспензија, се доставуваат и на заменикот на извршителот.“ 

• Да се предложи на Собранието укинување на Комисијата за меѓународна 

соработка; Комисијата за соработка со Банки и др. финансиски институци и 

Комисијата за информатичка дејност. 

• Се усвојува предлогот да се предложи на Собранието на извршители 

зголемување на бројот на членови на Комисијата на соработка со институциите 

за уште два члена. 

• Обврската на извршителот за плаќање чланарина на Комората на 

извршители, мирува за времетраење на привремена забрана за вршење на 

должноста-суспензија по чл.60 од Законот за извршување. По отповикување на 

одлуката за привремена забрана за вршење на должност, доколку биле 

неосновани причините кои ја иницирале суспензијата, извршителот нема 

обврска за плаќање чланарина за времетраењето на суспензијата.По 

отповикување на одлуката за привремена забрана за вршење на должност, 

доколку се утврдат како основани причините кои ја иницирале суспензијата, 

извршителот е должен да плати чланарина за времетраењето на суспензијата. 

• Се прифаќа одлука за ревидирање на текстот на предложените измени на 

Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за работата на 
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извршителите. Се задолжува УО на КИРМ да најдоцна до следното Собрание 

донесе предлог одлука за измени и дополнување на Тарифата.  

• Се формира Комисија во состав од извршител Горан Тошевски, извршител 

Весна Јакимовска од Гостивар и извршител Горан Манојлов од Кочани со цел 

редактирање на Статутот на Комората и издавање на пречистен текст во 

Сл.весник. 

• Се овластува Комисијата во состав Горан Тошевски од Скопје; извршител 

Весна Јаќимовска од Гостивар и извршител Горан Манојлов од Кочани, да 

изработат текст за измени и дополнувања на Статутот на Комората за 

извршители. 

• Се прифаќа предлогот КИРМ да стане членка на Деловниот совет на 

Универзитет Американ колеџ Скопје. 

• Се дава согласност Претседателот на КИРМ да даде одговор на тужба со кој 

предлага на Управен суд на РМ да ја одбие тужбата за управен спор поднесена 

од Јадранка Јовановска од Куманово. 

• Се овластува Претседателот на КИРМ да даде одговор на тужба до Управен 

суд со кој ќе предложи усвојување на тужбеното барање извршител Ванчо 

Марковски од Тетово.  

• Управниот одбор ги задолжува членовите на УО Горан Манојлов од Кочани и 

извршител Зоран Димов од Скопје да извршат надзор над работењето на 

извршител Љубиша Димитров од Скопје врз основа од допис д.б. 1356 од 

29.06.2012 година; допис д.б.1658 од 03.08.2012 година и  допис д.б. 1747 од 

24.08.2012 година. 

• Да се извести ДП на РМ дека извршителите ќе бидат известени за сите 

преземени писмени дејствија да доставуваат примерок од актите до ДП на РМ. 

Сите наплатени уплати да се уплаќаат на сметка која е наведена во барањето за 

извршување. За сите останати информации за кои ДП на РМ како доверител 

нема да има сознание врз основа на веќе спроведената фактичка достава на 

актите од страна на извршителите ќе бидат упатени од страна на УО да даваат 

извештаи за истите останати податоци кои се неопходни.  
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• Предметите по кои не се преземени никакви дејствија како и оние за кои не е 

започната наплатата, можат да бидат вратени на доверителот , во секој момент, 

и без оглед дали е започната наплатата ако доверителот го повлече барањето 

за извршување. Секој извршител е должен штом прими поднесок за 

повлекување на барањето за извршување, веднаш да му ја врати до 

доверителот извршната исправа. По електоронска пошта да се достави 

примерок од оваа одлука до сите извршители.Одлуката во писмена форма да се 

достави до ДП на РМ . 

• Се укинува Одлуката д.б.1833 од 05.09.2012 година донесена на Управен 

одбор на КИРМ. Комората да даде одговор на Тужба за поведување на управен 

спор поднесена од извршител Ванчо Марковски против Решението на 

Дисциплинска комисија ДП.бр.325 со предлог тужбеното барање да се одбие. 

• Работно време на Комората за прием на странки да биде од 10 до 14 часот 

секој работен ден.Да се известат сите извршители по е-маил за новото работно 

време за прием на странки на Комората на извршители.Да се известат сите 

извршители дека ако сакаат да ја посетат Комората вон времето за прием на 

странки да се обратат по мобилен телефон на вработените на Стручна служба 

на КИРМ. 

• Се одложува донесување на одлука за донесување на Правилник за Стручен 

совет на КИРМ .Се дополнува членот 11 од Правилникот за Стручен совет на 

КИРМ на начин што се брише точката и се става запирка, по запирката се 

додаваат зборовите : “преку Управен Одбор на КИРМ“.Се предлага 

дополнување на дневниот ред на следното вонредно Собрание за да 

Собранието донесе одлука во врска со одредбата во членот 20 заради 

произнесување на Собранието дали одлуките на Стручниот совет се 

задолжителни и дали нивното непочитување предизвикува дисциплинска 

постапка или ставовите на Стручниот совет на КИРМ претставуваат препорака 

за начин на постапување.На следната седница на УО да се одлучува за 

усвојување на Правилникот. 

• Прашањето поставено од извршител Горан Тошевски да биде разгледано во 

рамките на точката од семинарот на ден 15.09.2012 година со тема : “ Различно 
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постапување на судовите по чл. 77 од ЗИ “ и врз основа на дискусијата да се 

донесат заклучоци. 

• Се избира за потпретседател на Управен одбор на Комората на извршители 

Славица Ацовска извршител именуван за подрачјето на Основен суд Тетово. 

• Се усвојува Правилникот за Стручен совет на КИРМ. 

• Се прифаќа предлогот г-дин Башким Амети да биде за член на Стручен совет 

на КИРМ. 

• Се избираат за членови на Стручен совет на КИРМ извршител Христо Јованов 

од Скопје; извршител Николче Диневски од Битола,  професор д-р. Арсен 

Јаневски судија Љупка Арсениевска од Апелационен суд Скопје. 

• Да се објави пречистениот текст на Статутот во Службен весник на РМ, 

• Се огласува за ненадлежен Управниот Одбор на Комората на извршители на 

РМ да дава правни мислења и напатствија во поглед на прашањата од дописот 

од Димитар Стаменков од Скопје бр. 1988 од 21.09.2012 година поврзани со 

начинот на располагање со посебната сметка на Марјан Деребан.  

• Се прифаќа предлогот содржан во известувањето од  дописот на ДП на РМ 

д.бр. 03-485/12 од 26.11.2012 година. Известувањето да биде доставено до сите 

извршители.Се препорачува на сите извршители во работењето на предметите 

доставени до ДП на РМ да постапуваат врз основа на Законот за извршување и 

Тарифата за награда и надоместок на други трошоци на извршителите како и во 

согласност со интересите на РМ.За горната одлука да се извести Државното 

правобранителство на РМ во писмена форма. 

• Се формира Комисија во состав Даница Страчкова извршител од Скопје, 

Биљана Мартиновска извршител од Скопје и Јулита Ѓорѓиева извршител од 

Скопје да остварат состаноци со Министерството за финансии заради 

дообивање на налози со фолио број заради интегрирана наплата.  

• Управниот одбор одлучи во иднина да ги интензивира соработките со Јавните 

обвинителства на сите наредни семинари со покана за присуство на 

претставници на Јавното обвинителство на РМ. 

• Се задолжува Претседателот на КИРМ да прати писмено известување до 

извршителите Николина Иванова од Битола, Маја Гркова Караколева од Велес, 
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Драган Кочовски и Велес и Џемајли Арифи од Тетово дека ако повторно 

неоправдано отсуствуваат на семинар ќе им се пушти предлог за дисциплинска 

одговорност.  

• Комората да ги подобри односите со медиумите така што ќе организира 

посебен семинар за едукација на новинарите а КИРМ три до четири пати 

годишно да објавува известувања до медиумите. 

• Управен одбор врз основа на член 68 став 1 т.з в.в со чл. 51-а од Законот за 

извршување  го води Именикот на приправници на начин што ги евидентира како 

приправници лицата вработени и лицата кои вршат волонтерски работи кај 

извршителот со цел нивно стручно оспособување.Не се запишуваат во Именикот 

на приправници оние приправници односно лица кои вршат волонтерски работи 

а кои не се со завршено четиригодишно високо образование на правни студии 

односно не се стекнале со 300 кредити според Европски кредит трансфер 

систем (ЕКТС).Се задолжува Стручната служба при Комората да ги извести сите 

извршители по електронска пошта дека потврда за времето поминато како 

приправник се издава единствено врз основа на податоците од Именикот на 

приправници.Рокот за запишување на лицата кои се вработени или вршат 

волонтерски работи кај извршителот  е најдоцна петтиот работен ден од денот 

на склучување на договорот за приправнички односно волонтерски стаж кај 

извршителот.Им се укажува на извршителите кои веќе имаат ангажирано 

приправници во своите канцеларии а за кои немаат доставено договори до 

Комората дека тоа можат да го сторат најдоцна до 01.02.2013 година заради 

нивно запишување во Именикот на приправници. 

• Се определува уписнина на нови членови на Комора на извршители да 

изнесува 10.000 денари .Комората на извршители како основен регистар е 

надлежна да врши уплата согласно Тарифата за висина на надоместокот за 

користење на услуги од  ЦРРМ за упис на извршителот во Централен регистар 

на РМ. 

• Да се утврди дали серверите се под гаранција и доколку се под гаранција да 

се побара од Макпетрол АД Скопје да го отстрани недостатокот или да достави 

нови сервери. 
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• Се формира Комисија за изготвување на предлог измени и дополнение на 

законското решение од чл. 43 од ЗИ во врска со одговорноста 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 кои се задолжуваат да ги прибават посебните услови од 

одговорност на осигурителните компании и да изготват предлог законски текст 

на одредбата за одговорност од штета. 

 

 Управниот одбор, во оваа извештајна година ја спроведе одлуката донесена 

од страна на Собранието на извршители и во текот на месец октомври изврши 

поврат на средства на извршителите кои ги имаат уплатувано на име 

солидарен фонд на Комората. 

     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 три одлуки со кои не се дава иницијатива за 

вршење на вонредна инспекција за поведување на дисциплинска постапка 

против извршител. 

 Управниот одбор при рагледување на дописи од извршители како орган кој  

не е надлежен да дава правни мислења по конкретни предмети, три 

прашањата од извршители ги достави на разгледување до Стручниот совет на 

КИРМ. 

 Управниот одбор на КИРМ преку извршителите кои беа овластени да 

спроведат надзор во однос на начинот на кој извршителите ја водат својата 

евиденција, начинот на кој ги водат книгите кои се по закон должни да ги водат 

во својата канцеларија како и начинот на кој го применуваат Законот за 

извршување и Тарифата , во текот на 2012-тата година спроведе  надзор во 35 

извршителски канцеларии, по сумирање на податоците беа добиени следниве 

податоци: 
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Претседателот на судот одлучува по 
приговори кои се однесуваат на примена 
на Тарифа 

Претседателот на судот не одлучува по 
приговори кои се однесуваат на примена на 
Тарифа 

9 извршители  26 извршители 
Министерството за внатрешни работи 
врши потраги по моторни возила  

Министерството за внатрешни работи не 
врши потраги по моторни возила 

5 извршители  30 
Извршителот поднесува барање за 
извршување кај друг извршител врз 
основа на Заклучок за трошоци 

Извршителот само го извршува својот 
Заклучок за утврдување на трошоци 

28 извршители  5 извршители 
 
 
*Тројца извршители изјавија дека 
немат искуство во врска со прашањето  

Извршителот веднаш го става актот вон 
сила по добивање на Решение на 
Претседателот на судот со кое му се 
утврдуваат неправилности  

Извршителот го чека исходот од поднесени 
правни лекови против Решението со кое му 
се утврдуваат неправилности 

2 извршители  33 извршители 
Извршителот спроведува извршување со 
повеќе средства истовремено 

Извршителот спроведува извршување само 
со едно средство за извршување во еден 
даден момент 

12 извршители  23 извршители 
Извршителот споведува извршување на 
Решенија за привремени мерки на судот 

Извршителот не споведува извршување 
Решенија за привремени мерки на судот 

3 извршители  27 извршители 
 
*Четворица извршители изјавиле дека 
немаат искуство  
* Еден извршител спроведува 
извршување само за процесните 
трошоци од овие одлуки  

Извршителот има назначено свој 
заменик на извршител 

Извршителот нема назначено свој заменик 
на извршител 

32 извршители  3 извршители 
Извршителот го овластил заменикот за 
располагање со посебната и редовната 
сметка 

Извршителот не го овластил заменикот за 
располагање со посебната и редовната 
сметка 

18 извршители  17 извршители 
Извршителот има важечки договор за 
осигурување за штета 

Извршителот нема важечки договор за 
осигурување за штета 

32 извршители  3 извршители 
Извршителот ги поседува сите книги и 
уписници согласно закон и подзаконски 
акти 

Извршителот не ги поседува сите книги и 
уписниците согласно закон и подзаконски 
акти 

34 извршители  1 извршител нема книга за доверливи 
информации 

Извршителот уредно ја води евиденција 
и не постојат одредени неправилности 

Извршителот неуредно ја води евиденцијата 
и постојат одредени неправилности 

17 извршители  18 извршители 
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Управниот одбор, исто така спроведе анкета со прашањето во врска со 

начинот на  постапување  во случаи кога извршителите спроведуваат 

извршување спрема повеќе должници-физички лица, кои се солидарно 

задолжени за обврската од извршниот наслов. Во оваа анкета учествуваа 

вкупно 90 извршители, и  беа добиени следниве податоци: 

 

 

 

 

 

У 

 

 

Начин на извршување: 

 
 

 

1. Спроведувам извршување 
истовремено спрема сите 
солидарни должници  
 

 

 

 

П 

 

Управниот одбор согласно одлуката на Комисијата за соработка со 

институции за изготвување на писмени известувања и одржување на состаноци 

со Јавно обвинителство на Македонија,  Судски совет и Врховен суд на РМ, околу 

неосновано обвинение против извршителите, 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 33 извршители.По сумирање на дадените одговори беа изведени 

следниве податоци:   

 

2. Спроведувам извршување 
првин спрема првиот 
солидарен должник па потоа 
спрема  
следниот солидарен должник 
 

    

44 Број на извршители:  46 

 

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Поднесени 

кривични пријави 

кај 33 извршители 

  0 

 

  1   4   4 

 

  10   14 12 
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3. Претседател на КИРМ 
 
А.  Разгледување на приговори
  

До Комората на извршители во периодот од 1 јануари 2012 година до 31 

декември 2012 год. беа доставени вкупно 250 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  13 приговори се уште се чека одговор од извршител, од кои по 9 од 

овие поднесоци испратени се и ургенции за одговор од страна на КИРМ.  

Три поднесоци со кои подносителот бара да се изврши вонредна 

инспекција над работењето на извршител за поведување на дисциплинска 

постапка, врз основа на член 68 став 1 т.д  од ЗИ, доставени се на надлежно 

постапување на Управниот одбор на КИРМ. 

 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. 

 

 

На   ден  15.06.2012 година , во просториите на Комората на извршители 

во Скопје,  се изврши предавање на 261 активен предмет по повод претставки 

од странки против извршители, од страна на досегашниот претседател, 

Антончо Коштанов извршител од Скопје, на новоизбраниот Претседател 

Гордан Станковиќ извршител од Скопје,  кои се во надлежност на 

претседателот на КИРМ согласно чл. 69 став 4 точка а) и точка б) од ЗИ. 
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 Претседателот на КИРМ во текот на оваа извештајна година разгледа 

вкупно 503 предмети кои се однесуваа на работата на извршителите, по 

повод кои ги донесе следните одлуки : 

 

 42 известувања ; 

 277 решенија за неподнесување на предлог за поведување на 

дисциплинска постапка; 

 1 решение за поднесување на предлог за поведување на дисциплинска 

постапка 

 43 Решение за неподнесување на предлог за поведување на 

дисциплинска постапка со мислење за правилно применета тарифа; 

 31 Решение се отфрла приговорот; 

 72 Мислења дека е правилно применета Тарифата; 

 3 Мислења со кои се утврдува дека извршителот  несовесно и неточно 

пресметал и наплатил за извршните дејствија во предмет спротивно на 

Тарифата за награда и други трошоци за работа на извршителите. 

 5 Решенија за констатирање на повлекување на приговор од странката; 

 1 Решение за ставање на решение вон сила поради нови факти и 

докази; 

 1 Одлука за решавање на конфликт помеѓу двајца извршители; 

 27 одлуки за спојување на претставки доставени до Комората со 

претставки доставени на надлежност од Министерството за правда, 

односно од Народниот правобранител на РМ а кои се со идентична 

содржина, поднесни од истиот подносител и против истиот извршител 

во врска со истиот извршен предмет; 

 2 предлози за поведување на дисциплинска постапка против извршител 

до Дисциплинската комисија на КИРМ согласно чл. 69 став 4 в.в чл. 59-а 

став 2 од Законот за извршување.  
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Претседателот на при КИРМ достави: 

-  Осум 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. 

- Два предмети заведени во Комората по повод проговори беа доставени 

со Основното Јавно обвинителство на нивно барање а врз основа на 

поднесени кривични пријави; 

-   Два образложени одговори до Фондот за пензиско и здравствено 

осигурување. 

-   Три известувања до Државниот правобранител на РМ; 

-   Пет одговори на тужби за поведување на управен спор до Управен суд 

на РМ, од кои три тужби беа поднесени од извршител против решение на 

Дисциплинската комисија на КИРМ со кое се изрекува дисциплинска мерка 

против извршител, а две тужби беа поднесени од страна на странки против 

решение на Претседател на КИРМ за неподнесување на предлог за 

дисциплинска постапка врз основа приговор. 

 

Б. Утврдување на просторни услови  

Претседателот во текот на оваа извештајна година беше на увид во 32  

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 28 позитивни 

мислења со кои се констатира исполнување на просторните услови, 1 

решение за задолжување извршителот во определен рок да ги уреди 

просторните услови и 1 негативно решение со кое се утврдува дека 

канцеларијата на извршителот не ги исполнува критериумите за опрема и 

просториите за работа на извршителот Скопје согласно Правилникот за 

видот на опремата и просторот потребни за вршење на извршни работи . 
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В.  Примопредавање на канцеларии  

Претседателот на Комората во текот на оваа извештајна година спроведе 

две примопредавања на  книгите, предметите и евиденцијата која ја водел 

извршителот: 

- на ден 02.10.2012 година со Записник бр.2121 претседателот изврши 

примопредавање на  книгите, предметите и евиденцијата на извршителот 

Марјан Деребан од Охрид на извршител Димитар Стаменков именуван за 

подрачјето на Основниот суд во Охрид, Струга и Дебар. 

- на ден 31.10.2012 година претседателот донесе Решение за овластување на 

извршителот Димитар Стаменков за располагање со посебната сметка на 

извршител Марјан Деребан од Охрид.  

-на ден 23.08.2012 година со Записник бр.1734 претседателот изврши 

примопредавање на  книгите, предметите и евиденцијата на извршителот 

Верица Велкова од Скопје на извршител Зоран Петрески именуван за 

подрачјето на Основниот суд Скопје 1 Скопје и Основниот суд Скопје 2 

Скопје . 

- на ден 17.09.2012 година претседателот донесе Решение за овластување на 

извршителот Зоран Петрески именуван за подрачјето на Основниот суд Скопје 

1 Скопје и Основниот суд Скопје 2 Скопје за располагање со посебната сметка 

на извршител Верица Велкова од Скопје.  

 

Г.  Чланарина  

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 имаа долг спрема Комората, поднесе: 

- Три предлози до надлежен нотар за донесување на решение со кое се 

дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа;  

- Една граѓанска тужба до Основен суд Скопје 2 Скопје, за парично 

побарување на Комората по основ на долг; 
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Д. Средби  
Во текот на извештајната 2012-та година Претседателот на КИРМ оствари 

повеќе средби со претставници на институции, помеѓу кои на ден 

06.03.2012 година се сретна со претставници на Министерството за труд и 

социјална политика и на состанокот се разговараше за новото софтверско 

решение за исплата на правата од социјална и детска заштита директно на 

трансакциона сметка на корисниците и проблемот кој понекогаш се јавува 

со блокирање на овие сметки од страна на извршителите. 

Претседателот на КИРМ одржа состанок на ден 04.06.2012 година , на ден 

19.06.2012 година, и на ден 04.07.2012 со Претставник на ВФП АД Скопје, 

Блаже Петрески, Извршен директор и Претставник на Кроација 

Осигурување АД Скопје, м-р Зорица Поповска, Директор  на Сектор 

Планирање, развој и продажба на животни осигурувања на кој состанок се 

разгледа проблемот со доставување на фактури од страна на Кроација 

Осигурување АД Скопје до Комора на извршители, иако КИРМ нема 

склучено Договор за осигурување нити има склучено Договор за 

посреднички услуги помеѓу Осигурителните друштва и извршителите. Како 

резултат на овие состаноци осигурителното друштво Кроација АД Скопје 

достави до КИРМ Известување-Согласност со кое осигурителното друштво 

Кроација АД Скопје е согласна да изврши промена и на местото на 

Договорувач наместо КИРМ  да стои името на секој извршител поединечно 

и на тој начин во иднина фактурите да се доставуваат директно до 

извршителите кои се осигурале. 

На ден 12.06.2012 година Претседателот на КИРМ оствари средба со д-р 

Томас Маер секторски менаџер при Отворениот фонд за Југоисточна 

Европа –Правна реформа, кој заедно со ревизорскиот тим на ГИЗ 

спроведуваа внатрешна контрола на проектот при што ја посетија 

Комората како еден од партнерите кој значајно соработува со овој проект. 

На ден 20.06.2012 година Претседателот се состана со државниот 

советник при Министерството за правда во поглед на одлуката на Владата 

за е-шалтер на која беше договорено да се закаже средба со Агенцијата за 
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катастар на недвижности на РМ. Понатаму, беше одржана средба и околу 

Информирање за постапката која се одржува во рамките на владината 

програма за Регулаторна гилотиња и обврската која произлегува од истата 

за Министерството за правда на РМ. 

               На ден 06.07.2012 година, во Агенција за катастар за недвижности 

се одржа состанок на кој присуствуваа Претседателот Гордан Станковиќ  

извршител од Скопје и   Претседателот на Комисијата за соработка со 

институции,  Владо Мицковски извршител од Кичево со претставници од 

АКН. Претседателот на КИРМ ги извести претставниците на АКН за 

проблемите кои беа доставени од страна на извршителите  и беше 

побарано со поднесок да се достави копија од сите овие писма а особено 

се заинтересирани со случајот за извршител од Штип и АКН Одделение 

Свети Николе. Претставниците на АКН го известија претседателот дека 

извршителите не се должни и немаат обврска да се приклучат кон е-

шалтер. КИРМ ги достави во копија примените писма со забелешки од 

извршителите до Агенцијата за катастар. Претседателот се обрати со 

писмен допис до Агенцијата за катастар на 18.09.2012 со барање да биде 

доставена до КИРМ важечката Тарифа за висината на надоместокот за 

користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите, со 

сите измени и дополнувања, по кој допис АКН постапи и ја достави до 

КИРМ Тарифата и истата беше дистрибурана до сите извршители. 

           На ден  04.09.2012, во Претседател на КИРМ се состана со г-ѓа 

Јадранка Мршиќ декан на Универзитет Американ колеџ Скопје која достави 

понуда за соработка од страна на Универзитет Американ колеџ Скопје со 

Комората на РМ на начин што се предлага КИРМ да стане член на 

Деловниот совет на  Американ колеџ Скопје. Претседателот на КИРМ 

побара попустот за студирање на додипломски и последипломски студии 

за вработените на членот на советот и за членовите на семејствата на 

вработените кај членот на советот, кои беа соопштени на состанокот да 

бидат децидно наведени во Договорот за членство . Договорот беше 
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склучен на ден 10.09.2012 година и Комората стана член на Деловниот 

совет на  Американ колеџ Скопје. 

           На ден  20.09.2012 година, во Стопанската комора на Македонија 

претседателот се состана со Претседателот на правната комисија при 

Здружението на  банкарството при Стопанската комора на Македонија и 

претставници од правните служби на Комерцијална банка и Стопанска 

банка АД Скопје а по барање на Комората на извршители со цел да се 

договори одржување редовни контакти помеѓу двете институции заради 

унапредување на соработката. Претседателот на КИРМ на оваа средба ги 

извести претставниците на Стопанската комора за одредени проблеми со 

кои се соочуваат извршителите во извршувањето кои се поврзани со 

носителите на платниот промет и беше договорено Стопанската комора на 

Македонија да даде своја подршка во иницијативите од страна на 

Комората за измени на законските одредби од ЗИ кои создаваат проблеми 

при спроведување на извршувањето. Претседателот на Комората им 

предложи на претставниците на Стопанската комора да бидат гости и да 

земат активно учество на претстојните семинари на КИРМ. 

                 На 15 октомври 2012 година Претседателот на КИРМ одржа 

состанок со Министерот за правда Блерим Беџети како дел од 

договорените редовни одржувања на состаноци за соработка помеѓу двете 

институции, на кој беше договорено во текот на месец октомври да се 

одржи состанок во Министерството за правда заедно со претставници од 

судовите заради утврдување и донесување на заеднички став во врска со 

извршните предмети од судовите кои се трансферирани кај извршителите 

а кои немаат клаузули на правосилност и извршност на извршните 

исправи. 

Претседателот на 07 јуни 2012 год. учествуваше во работата на 
Комисијата за изработка на кодифициран граѓански законик како и на 
работата на II-та Регионална конференција на Форумот за граѓанско право 
одржана во Скопје во Македонската академија на науки и уметности, 
организирана од страна на Комисијата за кодификација на граѓанското 
право и Форумот за граѓанско право. На ден  23.11.2012 година 
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претседателот учествуваше на работата на Комисијата во рамките на 
МАНУ за изработка на Кодифициран законик за граѓанско право, која се 
одржа на  Правен факултет “ Јустинијан први “ На седницата на комисијата 
под раководство на судија Милка Стефковска в.д. Претседател на 
Врховниот суд на РМ беше разговарано за усогласување на сите закони од 
областа на граѓанското процесно право . 
              На ден 03.12.2012 година Претседателот на КИРМ присуствуваше 

на работен состанок организиран  од  страна на Министерството за  правда  

на тема постапување по извршни предмети кои се наоѓале во Основен суд 

Скопје 2 Скопје а на кои одлуки судот нема  ставено потврда на 

правосилност и извршност . На средбата беа присутни Судија Благица 

Ѓошевска, Беќир Шаини Претседател на Соновен суд Скопје 2 Скопје, 

Љупка Арсениевска претседател на Апелационен суд Скопје, Милка 

Стевкова в.д Претседател на Врховен суд на РМ, Александра Зафироска 

од Судски совет на РМ, Ана Стојова, Владимир Јанковски и Радица 

Героска Лазаревска од Министерството за правда.На средбата е 

договорено Основниот суд Скопје 2 Скопје да побара донесување на 

начелен став на општа седница на Врховниот суд на РМ со кој ќе се уреди 

ова прашање. Никакви одлуки и заклучоци не беа донесени во однос на 

тоа  како извршителите да постапуваат до начелниот став од Врховниот 

суд на РМ.  

  Претседателот на КИРМ во извештајната 2012-та година одржа две 

средби со претставници од МВР на тема постапувањето на полициските 

службеници во претходна постапка која се води против извршители. 

     Претседателот оствари и работни средби со претставници на 

Основното јавно обвинителство , меѓу кои на ден 07.08.2012 година со 

Драгица Поповска Основен јавен обвинител во Тетово, на ден 22.08.2012 

година средба со г-ѓа Славица Темелковски, Основен јавен обвинител –

Велес; на ден 22.08.2012 година средба со г-ѓа Катица Јанева Основен 

јавен обвинител Гевгелија, на ден 30.08.2012 година  со г-дин Ристо 

Бојаџиски Основен јавен обвинител Штип . 
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    Претседателот оствари и работни средби со претседателите на 

судовите во РМ, и тоа на ден 07.08.2012 година со г-дин Милчо Клишевски 

–претседателот на Основен суд Охрид, на ден 10.08.2012 година со 

претседателот на Основен суд Битола г-дин Јован Врбовски, на ден 

22.08.2012 година средба со г-ѓа Злата Попова Заменик претседател на 

Основен суд Гевгелија, на ден 22.08.2012 година средба со г-дин Јордан 

Лазаров претседател на Основен суд Велес, на ден 27.08. 2012 година 

средба со г-дин Беќир Шаини Претседател на Основен суд Скопје 2 Скопје, 

на ден 30.08.2012 година со г-дин Емил Пилатов претседател на Основен 

суд Штип, на ден 09.11.2012 со г-дин Стојанче Рибарев претседател на 

Апелационен суд Штип. Преседателот на Комората на ден 26.09.2012 

година оствари работен состанок со судија Љупка Арсениевска, 

Претседател на Апелациониот суд во Скопје. На ден 23.11.2012 година, на 

Правен факултет “ Јустинијан први“ Претседателот на КИРМ, оствари 

средба со судија Милка Стефкова в.д Претседател на Врховен суд на РМ 

на која беше договарено во иднина да се работи на остварување на 

потесна соработка помеѓу Врховниот суд на РМ и Комора на извршители 

на РМ.  

   На ден 09.08.2012 година претседателот оствари средба со 

претседателот на Нотарската комора на РМ г-ѓа Зорица Пулејкова на која 

беа договорени поединости околку претстојните семинари на двете 

комори, како и замање учество на регионалните средби на нотарите и 

обострано прифаќање на покани за присуство на членовите на коморите 

на овие семинари со цел продлабочување на соработката. Претседателот 

на Комората присуствуваше на семинар на нотарите во периодот од 25-

26.08.2012 година. А на регионалните средби на нотарите одржани на 

03.03.2012 година во Штип, на 04.03.2012 година во Битола и на 10.03.2012 

во Скопје година активно учество земаа извршителите од пооделните 

подрачја на кои беа одржувани овие средби. 
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На ден 04.12.2012 година претседателот на Комората присуствуваше на 

седница на Советот за реформи на правосудниот систем кој се одржа во 

Врховниот суд на РМ. 

 

Претседателот во оваа извештајна година оствари неколку контакти и со 

претставници на медиумите, меѓу кои  гостување на на 14 март 2012 год. на 

Македонската радио телевизија во емисијата „Да бидеме начисто“. На 23 

март 2012 год. на телевизијата „Канал 5“ во емисијата „Миленко 

Неделковски шоу“,  На 31 мај 2012 год. на А2 телевизија во емисијата „19“, 

На 28 октомври 2012 год. на телевизија „24 вести“ во емисијата „Тренд“, Во 

месец јули 2012 год. Претседателот на КИРМ даде интервју за неделникот 

„Граѓански“. 

 
Понатаму, на ден 30.11.2012 претседателот даде интервју на Светлана 

Вуќичевиќ новинар од дневен весник „Вечер“ и одговараше на новинарски 

прашања поврзани со постапување по извршни судски предмети кои се 

наоѓале во основните судови а сега се предаваат на надлежност на 

извршителите. Понатаму, на ден 09.11.2012 година претседателот на КИРМ 

даде изјава за вестите на ТВ Стар во интервју со новинар Горан Лефков и 

гостуваше во контактна емисија “ Што мисли народот“ и одговараше на 

новинарски прашања на Тони Михаилов, новинар во ТВ Стар и на прашања 

поставени од гледачите кои се вклучуваа во живо во емисија, а кои беа 

поврзани со постапката на извршувањето и извршителите. На средбата на 

ден 24.10.2012 година со Анета Додевска, новинар во телевизија „24 вести  „ 

претседателот на Комората даде интервју во кое одговараше на новинарски 

прашања поврзани со дејноста на извршителите и состојбата со 

извршувањето во Македонија. На покана на Александра Томиќ новинар, 

економска редакција Дневник претседателот на ден14.11.2012 година даде 

изјава во врска со новинарски  текст за весникот Дневник. 
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Ѓ. Добивање согласност за архивски и документарен материјал 

     Претседателот на КИРМ во текот на оваа извештајна година оствари 

повеќе средби со претставници од Државниот архив на РМ, како и состанок 

на 14.08.2012 година со директорот на Државниот архив на РМ г-дин Зоран 

Тодоровски, и како резултат на насоките и напатствијата утврдени на истите 

од стрaна на Стручната служба на КИРМ успешно беа изготвени обрасци за 

потребните планови за архивски знаци и листи за архивски и документарен 

материјал, пописни листи како и Упатство за уништување на документарен 

материјал со поминат рок на чување.  

Врз основа заклучок на семинар на овластување од шеесет и шест 

извршители, претседателот на КИРМ во нивно име се обрати со барање за 

добивање согласност од Државниот архив кој со Решение УП1.-17-303 на 

овие извршители им даде согласност за примена на План за архивски знаци 

за рапределување на актите, Листа на архивски материјал и Листа на 

докемнтиран материјал со рокови за чување во 2013 година. 

 

 

Е. Одлуки 
Претседателот на Комората во текот на оваа извештајна година донесе 

две одлуки, и тоа Одлука бр. 1296 од 22.06.2012  за определување на 

работно време на вработените во Комората и Одлука бр.1296 од 22.06.2012 

година за воведување на книга за редовноство КИРМ.  

Понатаму, претседателот врз основа на одлука на УО го изготви Предлог-

Правилникот за работа на Стручниот совет на КИРМ и го достави на 

усвојување на Управниот одбор на КИРМ. 

Претседателот врз основа на одлученото на семинарот одржан на 15-

16.септември 2012 се обрати до Врховен Суд на Република Македонија, 

Оддел за граѓански дела со барање со барање за правно мислење дали 

одредбата од чл.207 од Законот за извршување, со оглед на тоа што припаѓа 

во глава 19 од Законот за извршување во која се регулирани Посебните 

одредби за извршување врз имотот на правни лица заради наплата на 
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парично побарување, по аналогија се однесуваат и се применуваат и на 

физичките лица како солидарни должници односно дали при извршување на 

извршна исправа во која е утврдена солидарна одговорност на два или 

повеќе должници може да бидат издадени Налози за извршување према сите 

солидарни должници истовремено и за целото побарување по извршна 

исправа.  
Исто така, согласно одлученото на семинарот одржан на 15-16.септември 

2012 Претседателот на Комората се обрати до Врховен Суд на Република 

Македонија, Оддел за граѓански дела со барање за да донесе начелен став 

дали во постапката за физичка делба, кога делбата се спроведува со 

продажба на недвижноста, може да ја спроведува суд или  за тоа е надлежен 

исклучиво извршителот. 

Во оваа извештајна 2012 година, претседателот ја спроведе одлуката на 

Собранието донесена на 07.06.2006 година, и за првпат Статутот на 

Комората на извршители на РМ беше објавен во Службен весник на РМ ( Сл 

весник бр.165 од 25.12.2012 година).  

 

4. 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.  

Дисциплинската комисија при Комората на извршители на РМ, во периодот 

од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2012 година одржа 26 седници.  

На одржаните седници беа разгледани вкупно 13 дисциплински предмети и  

беа донесени  следните одлуки на ДК:  
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- 1 решение со кое се огласува за виновен за сторена дисциплинска 

повреда и му се изрекува дисциплинска мерка за изрекување на 

дисциплинска мерка устен укор на извршител; 
- 4 решенија  се огласува за виновен за сторена дисциплинска повреда и  
му се изрекува дисциплинска мерка парична казна на извршител 

- 4 решенија со кои се утврдува дека не е сторена дисциплинска мерка 

- 1 решение за изрекување на привремената забрана за вршење на 

должноста извршител 

- 1 решение со кое не отповикува привремената забрана за вршење на 

должноста извршител  

- 1 решение за  отповикување на привремената забрана за вршењето на 

должноста 

- 1 решение за  непостоење услови за привремена забрана за вршење на 

должноста на извршител заради нејаснотии во Известувањето на 

Основниот суд. 

- 5 решенија за дозволување на плаќање на парична казна на рати. 

- 10  заклучоци за одложување заради прецизирање на произнесување 

односно прибирање дополнителни списи од предмет. 

 

Во текот на оваа извештајна година Министерот за правда поднесе девет 

предлози за поведување на дисциплинска постапка против извршител,  

преседателот на КИРМ како овластен предлагач на дисциплинска постапка 

поднесе два предлози за поведување на дисциплинска постапка против 

извршител, а претседател на основен суд нема поднесено предлог.  

 

5. Надзорен одбор на КИРМ, составен од три члена, во текот на оваа 

извештајна година, одржа две седници ,и тоа седница на која беше извршен 

надозор над финансиското работење на Комората за 2011 година беше и 

изработен и доставен до КИРМ Извештај за извршен надзор над  

финансиско и материјално работење на КИРМ за 2011 година и надзор на 

финанискиот план на КИРМ  за 2012 година, и конститутивна седница на 
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14.09.2012 година на која за претседател на Надзорниот одбор е избран 

извршител Николче Диневски од Битола. 

 

6. Стручениот совет на КИРМ кој за првпат беше формиран во текот на 

оваа извештајна година,  на својата конститутивна седница на Стручен 

совет на Комора на извршители на ден  20.12.2012 година за претседател 

го избра проф.д-р Арсен Јаневски. Стручниот совет разгледа три правни 

прашања по повод кои утврди предлог-правни мислења и согласно 

Правилникот за работа на Стручниот совет ги достави до Управниот одбор 

на КИРМ на усвојување.  

 

7. Комисија за стручна едукација на извршители , во состав од пет 

члена, во текот на оваа извештајна година, има одржано две средби. 

Комисијата одржа конститутивна седница и изготви предлог програма за 

едукативни активности на извршители за 2012 година.  

 

8. Комисија за соработка со институции, составена од седум члена, во 

текот на оваа извештајна година, има одржано три средби. Комисијата 

одржа конститутивна седница и седница на која изработи предлог 

правилник за работата на комисијата и програма за работа. На седница на 

Собранието на КИРМ беше усвоен Правилникот за работа на Комисијата за 

соработка со институции. За претседател на комисијата беше избран Владо 

Мицковки од Кичево кој даде оставка и по што е избрана Јулита Ѓорѓиева, 

извршител од Скопје за претседател. Комисијата за соработка со 

институции во врска со Јавното претпријатие Македонија Пат писмено се 

обрати со барање за средба до Народна банка на Република Македонија ; 

Министерство за финансии –Државен трезор; Стопанска комора –

Здружение банкарство; Министерство за правда; Врховен суд – Ѓраѓанско 

одделение; Претседател на  Основниот суд Скопје 2 Скопје . Поканата за 

оваа средба иако беше уредно примена од страна на сите поканети на 

средбата не присуствуваа претставници од предметните институции. 
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Комисијата на своите седници ги донесе следните одлуки: 

„ Делегација од три члена која ќе ги прибави матерјалите и ќе оствари средба 

со Народна банка  на РМ, во разумен рок е со состав : извршител Антончо 

Коштанов,  извршител Јулита Ѓорѓиева и извршител Гордана Џутеска. “ 

„Во месец октомври да се оствари средба со претставници од Фондот за 

пензиско инвалидско осигурување на околноста заради постапување по 

налозите за блокирање на 1/3 од пензија.“ 

“Комисијата предлага на Управниот одбор на КИРМ да избере тројца членови 

кој ќе се состанат со претставници од Министерството за финансии заради 

добивање на информации за налози со фолио број, заради интегрирана 

наплата.“ 

“Управниот одбор да формира делегација која ќе изготви писмени известувања 

до Јавно обвинителство на Македонија, до Судски совет и Врховен суд на РМ, 

околу неосновано обвинение на извршителите.“ 

9. Комисија за соработка со банки и други финансиски институции, 
составена од пет члена, во текот на оваа извештајна година, има одржано две 

средби.  

10. Комисија за спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам (составена од три члена) во текот на оваа извештајна година одржа 

две работни средби. Комисијата оствари средба со претставници од 

Нотарската комора на РМ, заради размена на информации во врска со 

изработување на Програма за примена на мерки и дејствија за спречување на 

перење пари и финансирање на тероризам.  

 

II. Б. Активности на КИРМ - одржани едукативни средби, обуки и свечени 
настани  
 Во текот на оваа извештајна година, заради стручна обука и едукација на 

извршителите на РМ, КИРМ одржа пет семинари, и тоа:  

1.) Семинар на извршители, одржан на ден 18 февруари 2012 година во 

хотел Монтана во Крушево, на кој беше обработена следната тема: 
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 “ Примена на прописите за зашита на личните податоци во работењето 

на извршителите“ предавач г-дин Димитар Георгиевски директор на 

Дирекцијата за заштита на личните податоци  

 

2.) Семинар на извршители, одржан на ден 31 март 2012 година во Банско 

Република Бугарија, на кој беа обработени следниве теми: 

 “Бугарскиот систем на извршување – предизвици и искуства ” 

Предавач: г-дин Стојан Јакимов извршител од Софија, Бугарија, претставник 

од Комората на извршители на Бугарија 

 “Положбата на извршителот во Бугарскиот правен систем ” 

Предавач: г-ѓа Елена Татарска, помошник извршител од Разлог Бугарија  

3.) Семинар на извршители, одржан во период од 09-10 јуни 2012 година во 

хотел Континентал Скопје, на кој беа обработени следните теми: 

 “ Закон за задолжница “ 

Предавачи: г-н Јане Сендински, претставник од Министерство за финансии на 

Република Македонија,    и  извршител Николче Диневски од Битола; 

 “Општи одредби на Законот за извршување на Република Македонија”  

Предавач : извршител Златко Пејовски од Скопје. 

На семинарот беа извршени две презентации и тоа: Презентација за 

електронски шалтер при Агенцијата за катастар на недвижности и 

Презентација за е- базата на прописи на ЈП Службен весник на РМ . 

4.) Семинар на извршители, одржан во период од 15-16 септември 2012 

година во хотел Гранит во Охрид, на кој беа обработени следните теми: 

 “Решенија донесени од страна на Основните судови при одлучување по 

приговори согласно чл.77” презентер   г-дин Драган Јаковлевски,стручен 

соработник во Основен суд Битола 

  “Извршување на кривични пресуди за врaќање на привремено одземени 

ствари, во кои не е наведен должникот кој треба да ја исполни наведената 

обрска”  презентери г-ѓа Лепа Палевска и г-дин Тони Чаловски- претставници 

на Агенција за управување со одземен имот 
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 “Премин на побарување или обврска, врз основа на јавна или според 

закон заверена исправа” презентер потпретседател на Нотарска комора,  

нотар Васил Кузмановски  

 “Солидарност на должникот согласно Закон за извршување и Закон за 

облигациони односи” – презентер, проф.д-р Арсен Јаневски       

 “Најчести дисциплински повреди на Извршителите при спроведувањето 

на извршувањето” – презентер, Преседател на Дисциплинска комисија при 

КИРМ, Извршител Алберто Ребула  од Скопје   

 

    На овој семинар беа донесени и усвоени следените заклучоци : 

1. Комората на извршители да иницира пред Врховниот суд на РМ постапка за 

утврдување на начелен став по основ прашањето дали може судот да 

спроведува извршување на решение за физичка делба на имот во донесено во 

вонпарнична постапка од причина што различни судови имаат различна пракса 

за извршување односно неизвршување на овие решенија. 

2. Да се одржи средба со претставници од Министерството за правда на РМ и 

судовите, со цел да се утврди како ќе се постапува со предметите добиени од 

судот издадени врз основа на веродостојни исправи на кои решенија судовите 

немаат ставено клаузули на извршност. 

Додека да се утврди заеднички став со Министерството за правда на РМ и 

судовите  извршителите да продолжат да постапуваат по примените  

предмети. 

3. Во врска со прашањето за спроведување на извршување против физички 

лица кои се солидарни должници, а имајќи ги во предвид мислењата на 

Министерството за правда на РМ, Претседателот  на Основен суд Скопје 2 

Скопје и одлуката на Дисциплинската комисија, се усвои следниот заклучок: 

 

 

Комората на извршители да иницира пред Врховниот суд на РМ постапка за 

давање на правно мислење по основ прашањето дали одредбата од член 207 

од Законот за извршување за начинот на постапување и редоследот на 

должниците треба да се применува и во ситуации кога се спроведува 

извршување врз солидарни должници – физички лица.  
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До добивање на одлука од Врховниот суд на РМ, извршителите да постапуваат 

по слободна одлука,  имајќи ги предвид дискусиите изведени од семинарот. 

           5.) Семинар на извршители, одржан во период  30 ноември - 02 

декември 2012 година, во хотел Белведере во Охрид, на кој беа обработени 

следните теми: 

 “Наплата на обврските по достасување на задолжницата во постапка за 

присилно    извршување кај извршител “ 

Предавач проф. Д-р Татјана Зороска Камилоска од Скопје, 

 “Права и должности на извршителите како иматели на документиран 

материјал и архивска граѓа „ 

Предавач Проф.д-р Иван Алексов, Државен архив на Македонија, 

 “Осигурените ризици и осигурените  случаи кои се опфатени со 

Договорите за осигурување од одговорност на извршителите склучени  

согласно чл. 43 од ЗИ.“ Предавач г-ѓа Кристина Трајковиќ,  Директор на Сектор 

за ликвидација на штети при Еуролинк Осигурување АД Скопје 

 “ Одговорност за штета согласно чл. 43 од ЗИ “ Предавач  проф д-р 

Јадранка Дабовиќ - Анастасовска  
 На  семинарот беше одржана и дискусија по нацрт можни измени и 

дополнувања на Законот за извршување . 

На овој семинар беа донесени и усвоени следените заклучоци : 

1. Се овластува претседателот на Комората на извршители да спроведе 

постапка за прибавување согласност за Планови и Листи за архивски знаци 

документарен материјал и архивски материјал од Државниот архив на Р.М за 

2013 година. 

Претседателот на КИРМ е овластен да постапи во име на извршителите кои го 

потпишале списокот за прибавување согласност од Државен архив на Р.М. 

2. Се задолжува Комората на извршители да изготви предлог измени и 

дополнение на законското решение од чл. 43 од ЗИ во врска со одговороноста 

за штета предизвикана од работата на извршителите. 

 

 

Да се состави предлог за посебни услови на осигурување на извршителите кој 

ќе бидат предвидени во Договорите  со Осигурителните компании. 
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3. Се задолжуваат извршителите во работни групи по апелациони подрачја 

најдоцна до 15 декември 2012 година да достават до Комората на извршители 

свои забелешки и предлози за измени на Законот за извршување. 

A. Работна група за Апелационо подрачје Скопје :   извршител Антонио 

Коштанов, извршител Зоран Петрески, извршител Снежана Андреевска, 

извршител Алберто Ребула,  извршител Златко Пејовски , извршител Горан 

Тошевски,  извршител Андреја Буневски. 

B. Работна група за Апелационо подрачје Штип: извршител Васил Донев 

Струмица,  извршител Саветка Георгиева Струмица, извршител Орце 

Гоцевски Делчево, извршител Горан Манојлов Кочани, извршител Снежана 

Маролова Штип. 

C. Работна група за Апелационо подрачје Битола: извршител Милица 

Николовска од Битола, извршител Николче Диневски од Битола, извршител 

Јане Митрески од Битола, извршител Жанета Пријевиќ од Битола. 

D. Работна група за Апелационо подрачје Гостивар: извршител Весна 

Јакимовска Гостивар,   извршител Чедомир Личковски Гостивар, извршител 

Владо Мицковски Кичево, извршител Џемајљи Арифи Тетово, извршител 

Славица Ацовска Тетово, извршител Цветанка Треневска,извршител Ванчо 

Марковски Тетово, извршител Звонимир Мисајловски Тетово . 

6.) Обуки за заштита на лични податоци 
Во текот на 2012 година, во повеќе наврати, извршителите односно 

вработените во канцелариите на извршителите учествуваа на обуки за 

заштита на лични податоци на тема правосудство, кои беа спроведени од 

страна на Дирекцијата за заштита на лични  податоци, и врз основа на кои им 

беа издадени соодветни сертификати.  

7.)        Обуки за задолжница 

 

 

Извршителите на ден 16.10.2012 и на ден  17.10.2012 година посетија обука во 

конгресниот центар во салата Борис Трајковски во Скопје  за најавување и 

преземање соодветни дејствија од страна на извршителите во врска  со 

Законот за задолжница во Регистарот на задолжници при Централниот 

регистар на РМ. 
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II. В   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 на претставници на КИРМ : 

 Светскиот Конгрес на извршители во Јужна Африка – Cape Town, со 

наслов „ извршител на 21-от век“ кој се одржа во мај 2012 год.,  на кој 

присуствуваа Антонио Коштанов, Претседател на КИРМ, и Златко Пејовски, 

Потпретседател на КИРМ.   На Конгресот беше застапена и Комората со 

материјал изготвен од Антонио Коштанов, а на тема „Компаративна анализа за 

управување со недвижност од страна на извршителот за време на 

извршувањето” . Пред почетокот на Конгресот на 30 април и 1 мај 2012 год. 

беше одржан Состанок на меѓународни експерти во состав на Проектот за 

иновативна улога на правната иницијатива, во организација на CILC (Centar for 

international legal cooperation) Центар за меѓународна правна соработка, во чија 

работа земаа учество претставниците на КИРМ Антончо Коштанов и Златко 

Пејовски. На последната пленарна седница на Конгресот насловена како 

“Digital Trust Project” – Проект за дигитална доверба и извршителот во центарот 

на проектот за дигитална доверба раководен од претставникот на Франција, во 

работното претседателство покрај претставниците на државите Алжир, Бенин, 

Италија, САД, Шкотска, Тајланд беше и претставникот на Македонија – 

Антончо Коштанов, кои ги изнесоа состојбите во нивните држави во сферата на 

дигиталните комуникации, користењето на современите можности за собирање 

информации за должниците преку Интернет и потребата од зголемување на 

можностите за добивање на информации на овој начин како полесно, 

поедноставно, побрзо и поефтино средство, но преку учество на извршителот 

како лице од доверба. 

 

 

 

 Од 01-03 ноември 2012 година во Истанбул,Турција се одржа седмиот 

Балкански правен форум, Европски регионален форум на меѓународната 

адвокатска асоцијација за правен развој со поддршка од Комитетот за 
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менаџмент со правните фирми на Меѓународната адвокатска асоцијација 

Југоисточно Европските предизвици за Бизнис Адвокатите на кој зема учество 

и Комората со свој претставник Александар Пулејков извршител од Скопје.  На 

Форумот беа обработени теми од менаџментот  со  правните канцеларии, 

заштитата на странските инвестиции,талент менаџментот,кодексот и односот 

со  компетиторите  и  клиентите  кои се  повеќе  завземаат  значајно место  во  

вршењето  на  бизнисот  во областа на правото. Суштинските  излагања  на 

форумот им се достапни на извршителите на следниот линк : 

https://www.dropbox.com/sh/3de9bxx5r4217of/wK0Yx0zdec/BLF2012?lst 

 Во периодот од 05-09 септември 2012 година во Константа, Романија се 

одржа интернационална конференција на тема “ Граѓански правни процедури- 

постапки за извршување. Основите на граѓанското право во Европската унија“, 

на која присуствуваше Павел Томашевски извршител од Скопје .  

 

 

 Во периодот од 26.11.2012 до 01.12.2012 година, во Мадрид Шпанија, на 

редовниот конгрес на Internacional union of judicial officers (UIHJ) како и 

јубилејот по повод 60 години од нивно формирање, учествуваше делегација на 

Комората на извршители во состав: м-р Славица Ацовска извршител од 

Тетово, потпретседател на КИРМ; Алберто Ребула  извршител од Скопје, 

Претседател на Дисциплинска комисија на КИРМ и Снежана Андреевска 

извршител од Скопје.Исто така, потпретседателот на Комората, м-р Славица 

Ацовска учествуваше и на седница на UIHJ -Евродунавска организација.На 

конгресот на UIHJ во Мадрид беа присутни над 74 земји членки се дискутираше 

за тековниот проект кој започнал од Кептаун Африка, проект UIHJ STOBRA, кој 

е формиран од сите земји членки, истите со појдовни точки за обработка, 

имплементација и глобализација на системот за извршување, и тоа под 6 точки 

со листа на планови и активности. Секоја земја како функционира до сега, 

структурата на работата, нивото на функционирање, релација на односот 

извршители, судски ситем, граѓани, извршување на пресуди. Сервисирање на 

документи, транспарентност, нотификација акцент на резолуција (CE n 

1393/2007) од Совет на Европа, како и залагање за е-правда за начин на 

електронска достава и движење на судски документи. На средбата беше 
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договорено и понатаму да се одржуваат редовни средби, а имаше и предлог 

дека организацијата е преголема и дека постои расположение за формирање 

на помали организации во рамките на UIHJ. На средбата на UIHJ -

Евродунавска дискутирано за сегашни актуелни теми и проблеми во 

извршувањето дека го подржуваат проект UIHJ STOBRA, го подржуваат 

предлогот за формирање на помали организации во рамките на UIHJ како на 

пример Балканска организација за извршување, како и редовно одржување на 

средби и контакти. 

 

     Во рамките на меѓународните активности, потребно е да се напомене и 

зајакнувањето на билатералната соработка со Бугарската комора на 

извршители, во смисла на присуство на нивни претставници на семинарот кој 

оваа година Комората го организираше во месец март во Бугарија. 

      Билатералната соработка во текот на оваа година беше интензивирана 

со Комората на извршители на Република Србија,  во периодот од 16 – 18 мај 

2012 год. во Белград наш претставник учествуваше во обуката на првите 

извршители во Република Србија. Понатаму , во периодот од 6 – 8 декември 

2012 год. во Будва - Пржно, наш претставник го презентираше системот на 

извршување на Република Македонија. На  ден  05.12.2012 година во Комора 

на извршители на РМ се одржа работна средба со претседателот на КИРМ и 

делегација од Србија составена од г-дин Бранислав Стевиќ, шеф на отсек за 

правосудни професии при Министерството за правда и државна управа на 

Република Србија, г-дин Михајло Драгович, претседател на Комора на 

извршители на Република Србија и извршители од Србија. Состанокот беше 

организиран  од  страна на ГИЗ Проект за правна реформа Србија, на тема 

размена на искуства помеѓу извршителите од двете земји. Делегацијата од 

Србија во рамки на својата посета обиколи и две извршителски кацеларии 

заради запознавање со начинот на менаџирање со истите. На работната 

средба беше договорено и во иднина да се одржуваат редовни средби за 

зајакнување на соработката помеѓу двете Комори на извршители. 
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III. Односи на КИРМ со домашни и странски институции 
 
III 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 73 
извештаи за извршен надзор над работата на извршител.  Министерот за 
правда како овластен предлагач на дисциплинска постапка согласно чл. 59-а 
ст. 4 од Законот за извршување, поднесе 9 предлози за поведување на 
дисциплинска постапка врз основа на извештаите за извршен надзор.  
 
 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. Треба да се напомене и 
дека извршителите редовно доставуваа месечни извештаи за својата работа 
до Министерството за правда.  
 

Претставници на КИРМ, учествуваа и на повеќе работни состаноци во   
Министерството за правда. Меѓу кои, на ден 28 јуни во простoриите на 
Министерството за правда се одржа состанок со Делегација од Советот на 
Европа од Одделот за извршување на судските одлуки на Европскиот суд за 
човекови права на кој присуствуваше извршител Васко Еленов, член на 
Комисијата за меѓународна соработка на КИРМ. На состанокот беше 
разговарано за мерките кои треба да се преземаат во граѓанските и 
кривичните постапки за извршување на пресудите на ЕСЧП. 

 
Комората на извршители на ден 26.03.2012 година преку свои 

претставници присуствуваше и на организираните денови на бесплатен 
правен совет за сите граѓани за прашања од областа на 
медијацијата, адвокатурата,нотаријатот и извршувањето во  општина 
Петровец и општина Арачиново. 
 

 

 

Во оваа извештајна година Комората на извршители ја имаше честа 
Министерот за правда г-дин Блерим Беџети да биде гост на семинарот на 
извршители кој се одржа во периодот од 15-16 септември 2012 година во 
Охрид. 
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Управниот одбор на Комората на извршители по повод доставениот 

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување, 
достави до Министерството за правда Мислење д.б.353 од 09.03.2012 година. 
Со мислењето беа во целост подржани предлозите во чл. 16-ж зборовите : 
“како и по приговор против решението со кое се дозволува извршување врз 
основа на веродостојна исправа“ да се бришат, предлогот во чл. 47 по зборот 
„отсуство“ да се додаде зборот “смрт“, како и предлогот во чл. 48 да се додаде 
дека доколку заменикот на извршителот постапува во случај на спреченост на 
извршителот на кој му е изречена дисциплинска мерка трајно или привремено 
одземање на правото на вршење на должност, тој ги презема предметите и 
продолжува со работа но не смее да прима нови предмети. Воедно во ова 
Мислење Комората предложи и нов став:“ Заменикот на извршителот кој не е 
вработен во канцеларијата на извршителот, додека го заменува извршителот 
има право на надомест на материјалните трошоци, извршни дејствија и 
награда, согласно Правилникот на Комората на извршители на РМ”. Комората 
на извршители на РМ, не го прифати предлогот да се додаде нова алинеја во 
чл.54-г став 1: “- стори повреда која како таква е предвидена со друг закон“ , од 
причина што за сите други повреди предвидени со други закони се пропишани 
и соодветни санкции со тие закони, а со оваа одредба би дошло до двојно 
казнување. Со Мислењето се предложи и во делот на дисциплинската 
одговорност на извршителите одредбата во член 60 став 2 точка в) од Законот 
за извршување да се измени, и да гласи: “Против извршителот е донесено 
правосилно решение за определување на мерка притвор за кривични дела 
сторени во врска со службените дејстија се додека трае притворот”. По однос 
на предлогот за менување на чл. 104 став 1 Комората на извршители на РМ не 
се согласи бидејќи од една страна со него се регулира нешто што веќе е 
регулирано во член 109 од Законот за извршување. Од друга страна забраната 
во член 109 и предложената одредба од став 1, предвидува забрана само на 
една сметка во една Банка (не се употребува термин носител на платен 
промет) и не се предвидува веднаш и налог за пренос, туку само се става 
забрана за располагање со средствата на таа сметка кај таа банка. 
Предложеното решение во Предлогот, Комората сметаше дека не е добро 
бидејќи недостига налог за пренос, а што во пракса ќе предизвика изготвување 
на толку налози колку што должникот има сметки во Банките со оглед да со 
ваквата регулатива се блокира само една сметка кај еден носител на платен 
промет. Ова Мислење на Управниот одбор не беше разгледувано и усвоено од 
страна на Собранието на извршителите.  
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Управниот одбор на Комората на извршители на ден 10.04.2012 година 
достави Мислење по однос на доставениот Предлог за Законот за изменување 
и дополнување на Законот за извршување, кој се однесува на членот 137 од 
ЗИ, со кое мислење се предложи во член 137 во новопредложените став 4 и 5, 
да се бришат зборовите:“ на сметката на доверителот”од причина што 
предложеното законско решение не е во согласност со определениот 
редослед на намирување во член 302 од Законот за облигационите односи, 
каде е предвидено : “Ако должникот покрај главнината, должи и камати и 
трошоци, засметувањето се врши така што прво се отплатуваат трошоците, 
потоа каматите и најпосле главнината”. Ова Мислење на Управниот одбор не 
беше разгледувано и усвоено од страна на Собранието на извршителите.  
 

Претседателот на КИРМ На ден 05.06.2012 година достави до 
Министерството за правда Барање за зголемување на Тарифата за награда и 
надоместок на другите трошоци за работата на извршителите со достава на 
Предлог на Тарифата со предложени измени во поглед на тарифирање на 
дејствија кои се преземаат од страна на извршителите, а не се наплатуваат 
досега бидејќи не се предвидени како дополнувања и појаснувања во 
текстуалниот дел на Тарифата со кои се отстрануваат некои нејаснотии кои се 
појавија во досегашната пракса на извршителите. Ова Барање на 
Претседателот не беше разгледувано и усвоено од страна на Собранието на 
извршителите.  
 

 

 

На 01.06.2012 година Владата на РМ бр.41-4166/1 усвои Заклучокот во 
рамките на проектот Регулаторна гилотина-фаза IV заради намалување на 
цените на услугите на извршителите со кој се задолжува Министерството за 
правда да даде информација и направи анализа. Во месец септември 2012 
година Комората се обрати со барање до сите извршители да достават до 
КИРМ податоци за бројот на примени и реализирани предмети, како и 
податоци за висината на приходите и расходите на извршителите по година а 
по повод Заклучокот на Владата. Комората на извршители ги сумираше сите 
примени податоци и направи статистички и табеларни прегледи по истите и 
кои беа доставени до Министерството за правда. Благодарејќи на овие 
податоци Министерството за правда изработи Анализата кoja во целост ја 
отсликува состојбата на извршителската служба во Република Македонија и во 
неа правилно и прецизно беа детектирани сите аспекти на извршувањето, на  
извршителската служба и статусот на извршителите. Заклучните согледувања 
од Анализата од 07-1645/11 од 29.10.2012 година на Министерството за 
правда беа дека стопанството во РМ ги чувствува ефектите од брзата 
реализација на побарувањата, особено фактот дека над 440.000.000 ЕУРА се 
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повторно влеани во економските текови на земјата како и фактот дека  400-
тина луѓе се вработени во извршителските канцеларии а за кои државата нема 
трошок туку само бенефит. Понатаму, во анализата е истакнато дека 
финансиските показатаели укажуваат на тоа дека приходите се опаднати за 50 
% во однос на 2010 година што е дестимуланс за извршителите како и дека 
намалената Тарифа во 2011 година резултирала со недоволно екипирање на 
извршителските канцеларии а со тоа и неможност извршителите да се снајдат 
со приливот на предметите што и доведува до драстично опаѓање на 
процентот на реализација на барањата за извршување во 2012 година. 
Министерството за правда во својата Информација и Анализа до Владата на 
РМ наведе дека не постои простор ниту реална потреба за евентуално 
дополнително намалување на извршителската Тарифа. 

 
Комората на извршители достави свое Мислење бр.2489 од 06.11.2012 

година по повод Анализата на Министерството за правда во кое изрази 
согласување со наводите од истата и истакна дека во поглед на Тарифата за 
награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите 
сметаме дека нема простор за намалување на Тарифата на извршителите а 
заради понатамошно подобрување на ефикасноста и стручноста во 
извршувањето би било добро да се намали бројот на  извршителски места не 
само под бројот на местата утврдени со сегашниот Правилник, туку и под 
бројот на сегa пополнетите извршителски места.  

 
  На ден 14.09.2012 Собранието на РМ година со одлука бр.2039 
формираше трочлена Комисија за изготвување на предлог текст за измени и 
дополнувања на Законот за извршување. Управниот одбор ги именуваше 
лицата Снежана Фитеска извршител од Скопје; Гордан Станковиќ извршител 
од Скопје и проф.д-р Арсен Јаневски од Правниот факултет за членови на 
Комисијата која ќе изготви нацрт предлог на измени на Законот за 
извршување. Комисијата по одржани 19 состаноци изработи предлог текстот 
со можни измени и дополнувања на Законот за извршување кој беше работен 
имајќи ги предвид согледувањата на извршителите околу подобра примена на 
законот, како и имајќи ги предвид законските решенија во законите за 
извршување од регионот, добрите практики од Холандија и Франција, а 
особено Основните напатствија на CEPEЈ за подобра имплементација на 
Препораката за извршување на Советот на Европа REC (2003) 17 од 
09.09.2003 година. (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1565277 ).   

 

 

  47

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1565277


 

 

Клучните измени кои беа предложени со овој текст од страна на Комисијата 
формирана од Собранието на извршители, беа воведување на пријателска 
наплата на долгови ( вонсудска наплата на долгови); суспензивно дејство на 
вложен приговор против неправилности на извршувањето; се предложи да се 
воведе можност извршителски работи да може да ги врши и друштво со 
ограничена одговорност основано само од именуван извршител; 
Министерството за правда да врши надзор врз уредно водење на книги, 
исполнување на административни обврски а да не врши контрола над 
законитост на предметите додека само судот да може да врши контролирање 
над стручноста на извршителот; суспензија на извршител да не може  да се 
изрече по основ донесено решение за истрага; кај извршувањето врз подвижни 
предмети се предвиде прибележување на записникот за попис во заложен 
регистар и можност подвижните предмети да се одземаат и од трето лице кога 
е во прашање залога; кај извршување врз недвижности се скусија роковите за 
трета продажба и рокот за испразнување на објектот од должник што живее во 
него како и се предвиде засметување на камата до ден на продажба; со 
предлог измените се регулираше конфликтот помеѓу член 154 и член 157 од 
ЗИ; се предвиде режим на извршување врз солидарни должници на начин што 
се извршува спрема сите солидарни должници и спрема сите нивни сметки 
истовремено; кај извршување врз подвижни предмети и права спрема 
Република Македонија и нејзини органи, единиците за локална самоуправа и 
јавните претпријатија, се воведе нов став во член 211 од ЗИ со кој изричито се 
исклучува примената на оваа одредба према паричните средства на 
должникот. 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. По повод доставениот текст 22 
извршители доставија свои писмени забелешки и предлог одредби. Овој текст 
со можни предлог измени на ЗИ во периодот од 30 ноември до 2 декеври 2012 
година на семинарот одржан во Охрид беше даден на разгледување на 
извршителите. На овој семинар на кој тема на дневен ред беше  разгледување 
на текстот се донесе  заклучок со кој се задолжуваат извршителите во работни 
групи по апелациони подрачја најдоцна до 15.12.2012 година да достават свои 
забелешки и предлози за измени на ЗИ и беше определен рокот во кој тоа 
треба да се стори а тоа е 15.12.2012 година. Благовремено, во рамки на 
дадениот рок работните групи од апелационо подрачје Гостивар и апелационо 
подрачје Битола доставија свои согледувања на предлог можните измени на 
Законот за извршување. На ден 25.12.2012 година работната група од 
апелационото подрачје Штип достави свои забелешки, а истиот ден и 
работната група од апелационото подрачје Битола достави дополнение на 
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своите забелешки. Претседателот на Комората почитувајќи го предвидениот 
рок од страна на Собранието рокот од 15.12.2012 година, текстот со предлог 
можни измени на Законот за извршување, на ден 19.12.2012 година го  достави 
до Министерството за правда.  Исто така доставените текстови од работните 
групи по апелациони подрачја беа интегрално доставени до Министерството 
за правда.   

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.  

 
2. 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.  

Понатаму, во рамките на редовната оценска мисија на Европската 
Комисија во областите на судството, борбата против корупцијата и човековите 
права во периодот од 23-27.04.2012 година земаа учество Златко Пејовски 
извршител од Скопје и Андреја Буневски извршител од Скопје. 
 Во однос на соработката на КИРМ со Државната комисија за спречување 
на корупција на РМ,  важно е да се напомене номинирањето на извршител 
Даница Страчкова, член на Управниот одбор на КИРМ, со цел присуство на 
обуките за WEB апликацијата за доставување на податоци 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) и која како номинирано лице е овластена за доставување на податоци 
преку користење на Web апликацијата  и редовно превземање на активностите 
кои призлегуваат од Акциониот план на оваа Комисија.  
  КИРМ ја продлабочи и соработката со Врховниот суд на Република 
Македонија, и со номинирање на извршител Благојче Кипровски, член на 
Управниот одбор на КИРМ,   за лице овластено да соработува со цел 
развивање на процедурата за континуирано и ажурно доставување на 
податоци од страна на Комората на извршители  до Центарот за информатика 
при Врховниот суд на Република 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 учество на обуките преку свои излагања на одредени 
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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.   
 
III Б. Односи на КИРМ со невладини и странски институции 
 

Комората на извршители ја продолжи соработката со УСАИД и на 
големо задоволство зема учество на обуката која се одржа на ден 26 јуни 2012 
година во рамките на Проектот на УСАИД за јакнење на правосудството на 
тема “Идентификација и аплицирање за ЕУ фондови и програми, на која 
присуствуваше извршител Борис Пљаков од Велес член на Комисијата за 
меѓународна соработка,  и беа обработени финансиските инструменти на ЕУ со 
посебен акцент на инструментот за претпристапна помош (ИПА) и 
компонентите релевантни за професионалните здруженија и организации. 
 
IV. Планови на Комората за 2013 година 

Плановите на КИРМ за следната година, на полето на финасииите, се 
насочени кон нов прилив од членарина на новоименуваните извршители.  

Особен акцент се планира да биде ставен на континуираната едукација 
на извршителите и тоа преку одржување на поголем број на семинари, на кои 
како предавачи ќе бидат поканети домашни и странски експерти од сферата на 
извршувањето, но и на останатите поврзани области на правото.  

 Комората во текот на 2013 година планира да биде присутна во полето 
на односи со медиумите со преземање на поголем број на активности за 
промоција на Комората преку прес конференции и други мерки за подобрување 
на имиџот на извршителите во јавноста. 

КИРМ си поставува задача да иницира и средби со регионалните комори 
и да ги зацврсти билатералните односи со истите, заради размена на искуства.    

Добрата соработка со долгогодишните партнери на КИРМ, УСАИД и ГИЗ 
со сигурност ќе продолжи . 

Комората планира да ја продолжи соработката со Нотарската комора на 
РМ како и да оствари соработка со новоформираната Комора на проценители 
на РМ, како и да ја продлабочи соработката со судската власт. 

 

 

Во однос на релациите со домашните институции, мошне важно е да 
продолжи добрата соработка со Министерството за правда на РМ, а особено 
со проактивно учество на Комората на извршители во фазата на подготовка на 
предлог измени на Законот за извршување, кој Министерството за правда како 
предлагач на законот веќе го стави во својата агенда, како и со иницирање на 
постапки за измена и дополнување на подзаконските акти чиј носител е 
министерството.  
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Комората на извршители на РМ во претстојната 2013 година си задава 
за цел преку давање свои аргументирани предлози во фазата на измена на 
законот да успее да создаде основа за воведување на нови надлежности на 
извршителите, а од друга страна да овозможи законска клима за извршување 
кое ќе биде безбедно за извршителот. 

 
Комората ќе преземе активности за лоцирање на причините и помагање 

за надминување на проблемот од исклучително малиот процент на 
реализација на извршителите остварен во 2012-тата година, што останува да 
биде предизвик за секој извршител и сите учесници во правосудниот систем, а 
ќе претставува наш придонес во борбата за брза и ефикасна правда. 

 
 

Скопје, 08.02.2013 
 
 
 
 
                                                                              КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ  

  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
                                           Претседател, 

                                                   Гордан Станковиќ 
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