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Општ преглед на поставеноста и активностите на  извршителите  во 
Република Македонија 

 
 
 

  Во оваа извештајна година, вкупниот број на извршители на 31.12.2014 година 

изнесуваше 97, и истите се распоредени на 11 подрачја на Основните судови во 

Република Македонија.  

 

 Измените во оваа година во број на извршители и пополнетост на 

предвидени извршителски места во однос на минатата извештајна година се резултат 

на еден нов извршител кој стана член на Комората на извршители и двајца извршители 

на кои има престана должноста извршител . 

 

Во текот на 2014 година, во Именикот на извршители при Комората на извршители се 

спроведе упис eден новоименуван извршител: 

 

1. Јасер Асани именуван за извршител за подрачје на Основен суд Гостивар, 

Основен суд Кичево; 

 

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

следните извршители: 

 

1. Извршител Стојанка Бреслиска од Штип чија должност и престана поради 

исполнување на услови за старосна пензија и 

2. Извршител Јулита Ѓорѓиева од Скопје чија должност престана по нејзино 

барање со поднесување на писмена оставка. 

 

 

 

 

 

 

Mоменталната состојба на пополнетост на извршителските места е следната: 



3 
 

 

Извршители по подрачни судови 2014 

ПОДРАЧЈЕ Именувани Предвидени Недостасуваат Пополнетост 

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 5 10 5 50,00% 

5. Основен суд Куманово, 

Основен суд Крива Паланка и 
Основен суд Кратово 9 11 2 81,82% 

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 34 35 1 97,14% 

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 6 7 1 85,71% 

ВКУПНО: 97 132 35 73.48% 

 

 

 

 

 

 
На барање на Комората 97 извршители пополнија и приложија до КИРМ анкетни 
листови зa 2014 година, по чие сумирање, беа добиени следниве податоци: 
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 АНКЕТА 2014 ГОДИНА 

Р.БР. ПРАШАЊЕ 
ВКУПЕН 
ЗБИР/да не 

1 

Бројот на вработени во мојата 
извршителска канцеларија 
(вклучувајќи ме и мене) 
изнесува: 604 

2 

Бројот на вработени во мојата 
извршителска канцеларија (не 
вклучувајќи ме и мене) 
изнесува: 507 

а Од нив (вклучувајќи ме и мене):      
б со средно образование 119 
ц дипломирани правници 330 
д со друго високо образование 84 
е 

дипломирани правници со 
положен правосуден испит 133 

ф 
дипломирани правници со 
положен испит за извршители 113 

г (друго-ако има допиши) 
1-магистар по психолошки науки, 1- нотарски испи,     

1-основно образование                         
3 Број на волонтери 27 
4 Број на помошници извршители 70 
5 Мојот заменик извршител е: да не 
а вработен во мојата канцеларија 14 82 

б друг извршител 82 14 

6 

Со колку комјутери вкупно 
располагате Вие и вашите 
вработени во извршителската 
канцеларија? 612 

7 
Дали истите се мрежно 
поврзани? 93 1 

8 
Дали користите електронски 
пристап до услугите на: да не 

а Централен регистар 59 38 
б Управа за јавни приходи 49 48 
ц КИБС 94 3 
д Катастар 62 35 
е Службен весник 32 65 
ф Е-банкинг за плаќање 79 18 

г 
Online бази на закони и прописи 
(Академика или друго) 43 54 

9 

Извршителот има склучено 
договор со користење на 
системот на Ргистар на 
задолжници на ЦРРМ: 42 55 
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Согласно што, вкупниот број на вработени лица во извршителските канцеларии, не 

вклучувајќи ги извршителите, изнесува 507 што е за  47 лица повеќе од минатата 

извештајна  година. Односно, изразено по години просечниот број на вработени во 

канцелариите е во пораст.  

 

 

Видно од анкетните листови, бројот на вработени кај извршители е зголемен 

иако истовремено за 6 % е зголемен и бројот на користење на е-услуги на 

канцелариите, согласно што зголемувањето на персоналот во извршителските 

канцеларии е пропорционален со зголемувањето на примените барања на 

извршување без оглед што стапката на реализација на истите е во пад оваа 

извештајна година: 
Година Вкупно примени барања за 

извршување 

Број на 

вработени 

Процент на 

реализација 

2013 141.115 460 33,96% 

 

2014 159.575 507 30,99% 

Комората на извршители во оваа извештајна година за потребите на измените на 

Законот за извршување спроведе анкета со прашањето : Кој е бројот на 
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2008 54 231 4,28 

2009 77 177 2,95 

2010 79 375 4,69 

2011 91 339 3,85 

2012 92 400 4,35 

2013 98 460 4,69 

2014 97 507 5,23 
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поднесени барања за распишување потрага по моторно возило кои ги имате 

поднесено до Министерството за внатрешни работи во 2013та година? Врз 

основа на податоците од извршители кои позитивно одговорија на барањето за 

учество во анкетата се дојде до следните резултати:  

 

Број на извршители Број на поднесени потраги  

14 86 

 

Согласно добиените податоци претставници на Комората на извршители 

на РМ одржаа неколку состаноци со претставници од Министерството за правда 

и претставници на Министерството за внатрешни работи од кои на одржан 

состанок на ден 06.02.2014 година во МВР се дискутираше за член 40 став 1 од 

Законот за извршување во поглед на поднесувањето на барање за распишување 

на потрага по моторни возила до Министерство за внатрешни работи на 

Република Македонија при што се утврди дека е возможно да се пристапи кон 

измена на одредбата на начин МВР да постапува по потрагите за моторни 

возила од извршителите на начин што во случај кога ќе се затекне моторносто 

возило за кое извршителот поднел барање за потрага службите на МВР да го 

можат да го задржат неколку часа на местото каде е најдено возилото до 

доаѓање на извршителот. 

 

Комората на извршители спроведе анкета на извршителите, притоа 

водејќи должно внимание на важечките прописи за заштита на личните 

податоците,  со прашањето: Колку предмети во кои имате сознанија дека 

должникот е социјален случај сте добиле во текот на работењето како 

извршител?  На ова прашање,  доставија одговор сите 99 извршители.  
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По сумирање на дадените одговори беа изведени следниве податоци:  

Вкупно 2241

Вкупно 328

Вкупно 786

Вкупно 160

Вкупно 617

Вкупно 478

Вкупно 9

Вкупно 897

Вкупно 781

Вкупно 120

Вкупно 175

6592Вкупно 

Основните судови Прилеп и Крушево

Основен суд Струмица и Радовиш

Основен суд Штип и Св Николе

Основен суд Тетово

Основниот суд Гостивар и Кичево

Основен суд Делчево, Берово, Виница и Кочани

Основните судови Скопје 1 и Скопје 2

Основен суд Битола и Ресен

Основниот суд Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино

Основен суд Куманово, Крива Паланка и Кратово

Основен суд Охрид,Струга и Дебар

Број на должници кои се приматели на социјална парична помош за кои 
извршителите добиле доказ дека ги исполнуваат условите за изземање од 

извршување по овој основ согласно чл. 104 од ЗИ

 

 

Согласно добиените податоци, Комората на извршители на седница на 

Управниот одбор на Комората на извршители на РМ  на 07.08.2014 година  

донесе одлука да се прифати иницијативата во врска со примена на Законот за 

еднократно отпишување на долговите на граѓаните од социјално ранливите 

категории. По одлуката на Управниот одбор на КИРМ , 98 извршители потпишаа 

Изјави и Договори со Министерството за финасии за регулирање на меѓусебните 

права и обврски за еднократно отпишување на долговите на граѓаните  

настанати заклучно со 31 декември 2013 година, а по основ на потрошена 
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електрична енергија, топлинска енергија, за кредитни картички, пречекорувања 

на трансакциски сметки и потрошувачки кредити класифицирани во категорија Г 

и Д од страна на банките, а за кои извршителите се согласија како вршители на 

јавни овластувања да покажат општествена одговорност со тоа што ќе се 

откажат од наградате и извршителските трошоци направени во текот на 

извршната постапка за граѓаните од социјално ранливите категории. 

Во оваа извештајна година Комората спроведе анкета за број на кривични 

пријави за кои извршителите имаат сознанија дека се поднесени против нив, врз 

основа на што се добија следните податоци : 

 

  

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ 2014 

ПРАШАЊЕ 

ВКУПНО Р.БР. 

Колку кривични пријави 
сте добиле во текот на 
работењето како извршител 
претставено по години? 

1 2006              2 

2 2007              7 

3 2008 17 

4 2009 12 

5 2010 20 

6 2011 17 

7 2012 19 

8 2013 10 

9 2014 17 

вкупен број на кривични пријави 121 

   

 Вкупен број на испитаници: 55 извршители 

   

 Вкупно од 2006 до 2014 година има 121  кривични пријави 
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Техничка и кадрова опременост на КИРМ  
 

Во однос на техничката опременост на КИРМ, истата располага со:  4 Десктоп 

Компјутери со MS Office, 1 лап топ компјутер, 6 принтери, 1 факс, 1 ЛЦД проектор, 2 

фотокопира,  1 скенер, 3 статични телефонски апарати,  1 метален сеф,  1 

огноотпорен ормар, мебел и работни бироа. 

 

Кадровскиот капацитет на стручната служба на КИРМ, моментално се состои од две 

лица во редовен работен однос, од кои едно лице вработено како секретар на 

Комората и едно лице вработено како самостоен референт за архивско и 

канцелариско работење и две лица ангажирани со договор за приправнички стаж 

односно договор за волонтирање на определено време . 

 

 
 
Постигнати резултати во извршувањето 

 

Во извештајната 2014 година, бројот на вкупно примени барања за 

извршување во 99 извршителски канцеларии изнесува 159.575 односно примени се 

поголем број на предмети од минатата 2013 година, додека пак процентот на 

завршени предмети (реализација) по однос на примени предмети во оваа извештајна 

година е во опаѓање и изнесува 30,99 % што претставува намалување во однос на 

2013 година кога процентот изнесуваше 33,96%. Вкупниот износ на наплатени 

средства од извршување кои извршителите го наплатиле за доверителите во 2014 

година изнесува 6.634.421.234,00 денари. 

 

Поради поголема прегледност сумираните податоци од месечните извештаи 

на извршителите за 2014 година, се изразени табеларно по судски подрачја: 
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Податоци од резултати по подрачја на извршители од 2014 година 

Подрачје 
Број на 

извршители 
Примени 
барања  Реализирани  

Процент на 
реализација 

Наплатени 

средства во 
евра  

1. Основен суд Кочани, Основен суд 
Берово, Основен суд Виница и Основен 

суд Делчево 

5 7481 2675 35,76 1.437.890 

2. Основен суд Битола и Основен суд 

Ресен 
7 7146 3187 44,6 7.838.693 

3. Основен суд Велес, Основен суд 

Гевгелија, Основен суд Кавадарци и 
Основен суд Неготино 

9 11801 5710 48,39 8.240.194 

4. Основен суд Гостивар и Основен суд 

Кичево 
5 9141 1639 17,93 4.123.398 

5. Основен суд Куманово, Основен суд 
Крива Паланка и Основен суд Кратово 

9 11942 3722 31,17 4.258.965 

6. Основен суд Охрид, Основен суд 

Струга и Основен суд Дебар 
5 5668 1937 34,17 3.908.464 

7. Основен суд Прилеп и Основен суд 

Крушево 
5 8812 2825 32,06 4.393.018 

8. Основен суд Скопје 1 и Основен суд 

Скопје 2 
34 69724 18549 26,06 57.959.852 

9. Основен суд Струмица и Основен суд 

Радовиш 
7 9000 3569 39,66 4.045.372 

10. Основен суд Тетово 
5 

8369 

 
1728         20,65 7.466.851 

11. Основен суд Штип и Основен суд 

Свети Николе 
6 

10491 

 
3911 

37,28 

 
4.204.066 

ВКУПНО 97 159.575 49.452 30.99 107.876.768 
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Споредбено по години, резултатите за спроведување на извршување врз основа на 

доставените месечни извештаи за работа на извршителите се следните:  

 

Процентот на реализација изразен по подрачја на кои се иманувани извршителите во 
2014 година значително се разликува при што подрачје со наголем процент на 
реализирани извршни исправи е подрачјето на Основните судови Велес, Гевгелија, 
Кавадарци, Неготино додека пак подрачје на кое има најмала реализација на 
извршни исправи во однос на примените барања за извршување во тековната година 
е подрачјето на Основните судови Гостивар и Кичево со процент од 17,93 на 
реализација.

 

 

Година  
Примени 

барања  
Реализирани  

Процент на 

реализација 

Наплатени средства 

во евра 

2006 6.335 2.750 43,41% 20.217.987 

2007 30.098 12.102 40,21% 49.294.201 

2008 40.141 14.332 35,70% 60.054.078 

2009 58.516 22.901 39,14% 78.054.164 

2010 67.297 35.607 36,76% 94.760.634 

2011 73.570 30.668 42,65% 80.106.316 

2012 164.055 33.384 25,74% 104.312.352 

2013 141.115 38.205 33,96% 127.780.882 

       2014 159.575 49.452 30,99% 107.876.768 
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Според податоците од оваа година во поглед на висина на наплатени 

средства за доверителите, извршителите од подрачјето на Основните 

судови Скопје 1 Скопје и Скопје 2 Скопје имаат најмногу наплатено парични 

средства и тоа во висина од 3.564.530.914,00 денари, додека пак 

извршителите на подрачјето на Основните судови Кочани, Берово, Виница, 

Делчево наплатиле 88.430.261 денари. 
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Согласно податоците од доставените извештаи за работата на извршителите за 

оваа извештајна година најголемиот број  од примените извршни исправи биле 

успешно реализирани во период на времетраење од повеќе од една година од 

моментот на поднесување на барањето за извршување : 

  
Споредбено за последните три извештајни години, бројот на реализирани извршни 

исправи од страна на извршителите континуирано расте : 
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Комората направи анализа на податоците споредбено по години, врз основа на 
доставените месечни извештаи од извршителите според основот на побарувањето 
за кое е поднесено барање за извршување. Согласно истите бројот на поднесени 
барања за реализирање на непарични побарувања нема поголеми осцилации и 
бројот останува на исто ниво, меѓутоа се уште непаричните побарувања имаат 
многу мал удел во вкупниот број на поднесени барања за извршување. Според 
типот на непаричното побарување во 2014 година 66 извршни исправи биле 
поднесени за испразнување и предавање во владение на недвижности. 
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Резулататите за број на извршни исправи поднесени за реализирање на парични 

побарувања во поглед на непарични побарувања споредбено по години укажуваат на 

доминантен удел на барањата за реализирање на парично побарување во вкупниот 

број на поднесени барања за извршување :  

 

Барање за 
извршување 
според основ 
на побарување 
 

2014 
година 

2013 
година 

2012 
година 

2011 
година 

2010 
година 

2009 
година 

2008 
година 

вкупно 
од 2008-
2014 

За непарично 
побарување 

500      495      622      900      1.073      701      812      5.103      

За наплата на 
парично 
побарување 

159.075 140.325 165.921 75.457 106.961 97.797 71.849 817.385 

 

 

 
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 една редовна и три  

вонредни седници, на кои беа донесени следниве поважни  одлуки:  

 

1) На седница на 28-мо Вонредно собрание одржано во хотел Фени на 
11.01.2014 година донесена е одлука да се даде негативно мислење по Предлог на 

Министерот за правда на поднесената измена на Тарифата за награда и надоместок 

на други трошоци за работата на извршителите со истовремено да се поднесе до МП 

свој предлог на Комората за измена на дополнување на Тарифата и воедно да се 

предложат усвоените измени и дополнувања на Тарифата. Собранието го задолжи 

УО на КИРМ а да ги сублимира и номотејнички уреди изгласаните предлози и да ги 

достави истовремено кон даденото Мислење на предог измената на Тарифата . 
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На ова собрание беше елабориран Граѓанскиот законик Книга 3 Облигационо право и 

Книга 4 Наследно право од страна на Претседателот кој зема учество во Работната 

група за кодификација на Граѓанскиот законик и беше договоренон сите извршители 

да земат активно учество во јавните расправи организирани од страна на судовите во 

своите апелациони подрачја. 

 

2) на седница на осмо редовното Собрание, одржано на ден 02.02.2014 
година во Хотел Сириус Струмица беа донесени следните одлуки: 
 

1.) Се усвојува годишниот извештај за работа на КИРМ за 2013 година 
дополнет со планирани активности на Комората на извршители на РМ во 
2014 година во делот на интензивирање на соработката со Основно Јавно 
Обвинителство да се додаде и со претставници на Министерството за 
внатрешни работи на РМ, а истото со цел заштита на статусот на 
извршителите.  

2.) Се усвојува годишната завршна сметка на КИРМ за 2013 година.Се 
усвојува финансискиот план за приходи и расходи за 2014 година. 

3.)  Се усвојува програмата за стручна едукација на извршителите за 2014 
година. Се избира за место за одржување на семинарот во месец јуни да 
биде Р. Србија во град Ниш. 

4.)   Се избира Зулќуфли Ајвази, државен советник во Министерството за 

правда  за член на Дисциплинска комисија на КИРМ по предлог на 

министерот за правда; 

5.)  Управниот одбор на Комората на наредна седница повторно да го 

разгледа барањето на извршител Јулита Ѓеорѓиева и на извршител Милица 

Николовска за рефундирање на парични средства од страна на Комората кои 

истите ги платиле како прекршок на Дирекцијата за заштита на лични 

податоци поради јавна објава на ЕМБГ. 

6.)  Се одложува разгледувањето и усвојувањето на предлог тест на 

измени на Статутот на Комората на извршители на РМ. Се задложува 

Управниот одбор да формира Комисија и да пристапи кон изработка на 

предлог текст за измени на Деловникот за работа на Собранието. 

 

3) На седница на 29-мо Вонредно собрание одржано во хотел Кристал 
Палас во Прилеп на ден 29.03.2014 година беа донесени следните одлуки: 
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1 .Се избира Зоран Петрески извршител од Скопје за претседател на 

Комората на извршители на РМ со мандат од 10.06.2014 година. 

 
2. За член на Управен одбор на Комората на извршители од Апелационо 

подрачје Битола со мандат од 10.06.2014 година се избира извршител Милица 

Николовска од Битола. 

За член на Управен одбор на Комората на извршители од Апелационо 

подрачје Гостивар со мандат од 10.06.2014 година се избира извршител 

Славица Ацовска од Тетово 

За членови на Управен одбор на Комората на извршители за Апелационо 

подрачје Скопје со мандат од 10.06.2014 година се избираат извршител 

Гордан Станковиќ од Скопје, извршител Премтим Ќерими од Куманово и 

извршител Христо Јованов од Скопје.  

За член на Управен одбор на Комората на извршители од Апелационо 

подрачје Штип со мандат од 10.06.2014 година се избира извршител Емилија 

Павловска од Штип. 

3. За членови на Надзорен одбор на Комората на извршители на РМ, со 

мандат од 10.06.2014 година се избираат: 

1. извршител Николче Диневски од Битола; 

2. извршител Васил Донев од Струмица и 

3. извршител Горан Манојлов од Кочани. 

 

4 ) На седница на 30-то Вонредно собрание одржано во хотел Дрим во Струга на 
ден 03.10.2014 година беше  донесена одлука за измена на Статут на Комората на 

извршители на РМ, по што изгласаните  измени и дополненија на Статутот беа 

објавени во Службен весник на РМ бр. 182 од 11.12.2014 година. 

Во рамки на оваа седница собранието донесе одлука Комората да побара автентично 

толкување од Собранието на одредбата 35 став 1 од Законот за извршување поради 

неусогласненоста во праксата на извршителите во поглед на седиштето на 

извршителот и правното прашање за можноста за формирање на подружница во 

подрачјето за кое е именуван.        
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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   12 седници, на кои беа донесени следниве поважни одлуки: 

 

I. Заради донесување одлука за мислење за доставениот предлог текст на ење 

Tарифа да се одржи вонредно собрание на ден 11.01.2014 во хотел Фени во 

Кавадарци со точка на Дневен ред  „Донесување на мислење по повод доставената 

предлог измена на Тарифа за награда и надоместок на другите трошоци за работата 

на извршителите од Министерот за правда “.  

II. Се прифаќа понудата на ЕЛ ГО ДООЕЛ за набавка на нов персонален 

компјутер . 

III. Врз основа на одлука на Собранието на Комора на извршители на РМ 

Управниот одбор одлучи да се произнесе по предлогот – барањето за мислење 

пристигнато од Министерство за правда бр. 07-4284/1 од 27.12.2013 година примено 

во Комората на 08.01.2014 година. 

Предлогот за измени и дополнување на тарифата не се прифаќа . 

Комората на извршители на РМ предлага на министерот за правда да ја измени 

Тарифата со предложеното ограничување на следниот начин : 

 
„ Тарифа за измена и дополнување на Тарифата за наградаа и надоместок на 

другите трошоци за работа на извршителите 

Член 1 

Во Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за работа на 
извршителите  ( Службен весник бр.9/11) во член 6 се додава став 2 кој гласи : 

(2) По исклучок од ставот 1 од овој член , за наплата на парични побарувања чија 
вредност изнесува до 100 евра , извршителот, на име цена на администрирање, цена 
за преземени дејствија и награда може максимално да наплати единствен износ од 
50 евра, освен ако самата странка предизвика нови трошоци, или доколку во рок не 
подолг од 6 месеци сметано од денот на доставување на налогот за извршување не 
постапи по истиот. 

Член 2 

Во чл.14 во последниот ред, после зборовите Сл.Весник на РМ бр 134/06 да се 
додадат и зборовите СЛ Весник 9/2011.“ 
 

IV. Се потврдува Одлуката на Управен одбор донесена на деведесет и шестатта 

седница одржана на ден 13.12.2013 година , по повод  барање на извршителите со 
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која се одбиваат барањата за рефундирање на платените парични казни изречени од  

Дирекцијата за заштита на лични податоци. 

V.  Се свикува Вонредно собрание на КИРМ на ден 29.03.2014 година со почеток 

во 10 часот  во Прилеп со цел избор на Претседател, Управен одбор и Надзорен 

одбор на КИРМ.Кадидатот за претседател на Комората е должен накусо пред 

членовите на Собранието да изнесе план за работа на Комората во мандатниот 

период. 

VI. Се задолжува Надзорниот одбор на КИРМ да спроведе финансиска контрола 

над работата на КИРМ, а потоа во зависност од наодот на Надзорниот одбор да се 

одлучи дали има одлука за ангажирање на ревизорска куќа со цел спроведување на 

ревизија над финансиското работење на Комората во последните 7 години од 

основањето. 

VII. Се овластуваат членовите на УО Зоран Димов и Томислав Џумерковски и 

Славица Ацовска по повод Барање од извршител Сузана Гилевска од Битола да  

направат увид во предметите на Сузана Гилевска кои ги превзема извршител Душан 

Филиповиќ од Охрид. 

VIII. Не се дава иницијатива за вршење на вонредна инспекција за поведување на 

дисциплинска постапка по повод Десинг Фантази ДООЕЛ Скопје 2378 од 04.12.2013 

година а согласно наодот од  спроведениот надзор над работата на извршител 

Александар Тасевски согласно Записник за извршен надзор од страна на Благојче 

Кипровски и Зоран Димов – членови на Управен одбор на КИРМ. 

IX. Се одобрува износ од 250.000, 00 денари на име парични средства за 

репрезентација на КИРМ на фудбалски натпревар во Прага во организација на 

Евродунавска група во склоп МУСИ 

X. Се прифаќа Записникот од Комисијата формирана на семинар во х.Гранит 

Охрид за софтверското решение на програмот за евиденција на примени барања за 

извршување на ЕЛ-ГО Горан ДООЕЛ од седница од 27.02.2014 година освен 

последниот пасус со кој се предлага барање на поврат на серверот лоциран во 

Министерството за правда.Да се побара овластен сервисер  да го поправи серверот 

во Комората на извршители на РМ. 
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XI. Се формира Комисија за изработка на Упатство за начин на потполнување на 

месечен извештај за примени барања за извршување,  во состав : Извршител Роза 

Родиќ, Извршител  Благојче Кипровски и Извршител Катерина Кокина од Скопје. 

XII. По повод деветата точка од дневен ред „Разгледување на известување со 

барање од АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од 

значење на Републиката,  Скопје д.б. 962 од 05.05.2014 година“ 

XIII. Во врска со известување со барање од АД за изградба и стопанисување со 

станбен и деловен простор од значење на Републиката,  Скопје д.б. 962 од 

05.05.2014 година се известува подносителот дека Заклучоците за утврдување на 

трошоци треба секој извршител кој го донел да стави потврда за правосилност и 

извршност пред да се поднесе на извршување.Во поглед на делот кој се однесува за 

Заклучоците за трошоци издадени од страна на извршителите во времето кога 

заклучокот немаше карактер на извршна исправа, нема проблем во примената на 

законот бидејќи трошоците сторени во постапката на извршување извршителот како 

орган на извршување ги определува и дозволува.Дали тие трошоци како дел од 

постапката ќе бидат и наплатени е фактичко прашање во зависност од имотната 

состојба на должникот. Доколку должникот е во состојба да биде присилно извршен 

Вашите извршни трошоци ќе бидат наплатени, а ако не е тогаш предметот ќе остане 

недонамирен. Во секој случај имотната состојба на должникот не може да биде 

одговорност на извршителот.  

XIV. Се донесува Правилник за ред и дисциплина на вработените во Стручната 

служба на Комората. 

XV. Се определува износ од 100.000 денари на име храна и превоз на 

фудбалската репрезентација на КИРМ во Прага .Се задолжува Секретарот на КИРМ 

да подигне од сметката на Комора и му предаде износ од 100.000 на селекторот на 

фудбалската екипа Љупчо Јованов од Кавадарци. 

XVI. Не се поднесува иницијатива за поведување на дисциплинска постапка против 

извршител Ванчо Марковски од Тетово по повод барањето д.б.464 од 12.03.2014 

година и поднесок д.б.950 од 30.04.2014 година поради решена работа 

XVII. Комората на извршители на РМ секој петок во месецот да има прием на 

странки во службените простории на КИРМ.Се задолжува секој член на Управен 
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одбор да врши прием на странки согласно распоред за прием кој Стручната служба 

на КИРМ е должна да го води и да навремено да го доставува до членовите на 

Управниот одбор.Членот на Управен одбор кој е спречен да присуствува на терминот 

согласно распоредот е должен невремено да обезбеди своја замена од редот на 

членовите на Управен одбор на КИРМ. 

XVIII. Се избира членот на Управен одбор на КИРМ Гордан Станковиќ извршител од 

Скопје за лице на Комората одговорно за односи со јавност 

XIX. Се свикува седница на Вонредно собрание во Ниш со цел донесување на 

одлука за измена на Статутот на КИРМ за ден 22.06.2014 година со почеток во 9.30 

часот . Се задолжува Секретарот на КИРМ да изготви предлог текст за измени на 

Статутот со цел нивно ставање на дневен ред на собрание. 

XX. Се вработува кандидатот Љубица Новјановска од Скопје на работно место 

Самостоен референт за канцелариско и архивско работење во Комората на 

извршители на неопределено време 

XXI.Се прифаќа понудата за набавка на книги од проф.д-р Родна Живковка Коментар на 

Законот за катастар на недвижности; 

XXII.Се прифаќа понудата за набавка на 5 книги Тужби од Академик ДООЕЛ Скопје со 

коментар на проф д-р Киро Чавдар; 

XXIII. Се одобруваат средства во висина од 100.000 денари за набавка на 

канцелариски материјал за КИРМ  

XXIV. Да се достави до Министерството за финансии предлог измени на 

доставениот договорот за регулирање на меѓусебните права и обврски за еднократно 

отпишување на долговите на граѓаните на начин: 

Во член 3 точка 1 алинеја 2 после зборот направените се додава зборот 

„материјални“ ; 

Во член 3 точка 1 по алинеја 3 се додава нова алинеја која гласи : „ако не е во 

состојба да презентира докази како преедвидено во претходната алинеја, да приложи 

во фотокопија примерок од информацијата или другата услуга заради која бил сторен 

материјалниот трошок.“ 
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Член 4 се менува и гласи : „За отпишаните побарувања согласно со овој договор 

___извршител има право на даночен кредит во висина од 100% од износот на 

отпишаниот долг на име материјални трошоци“ . 

XXV. Комората на извршители на РМ да изработи статистика со вкупно примени 

Предлози за поведување дисциплинска постапка по вид на повреди, по извршители, 

вкупно изречени казни, вкупен број на надзори и тип на надзори. 

Да се направи анализа на дисциплинските повреди кои се повторуваат. 

Да се оствари средба со претставници од Министерство за правда, Дисциплинска 

комисија и Управен суд по повод дисциплинските постапки против извршителите. 

XXVI. Се формира Комисија во состав : Снежана Фитеска, Саветка Георгиева, 

Христо Јованов и Билјана Николовска за изработка на измени и допoлненија на 

Правилникот за дисциплинска постапка и дисциплинска одговорност на 

извршителите. 

XXVII.Се прифаќа Понудата на дневен весник Нова Македонија за издавање на месечен 

подлисток со теми за извршителската дејност. 

Се избира Александар Пулејков извршител од Скопје за уредник на подлистокот. 

Се одобрува нето износ од 200 евра месечно за новинарски хонорар за новинар кој ќе 

биде ангажиран за подлистокот а со кој Комората да склучи Договор за авторско дело 

преку авторска агенција. 

XXVIII.Се избира Емилија Павловска извршител од Штип за потпретседател на Комората на 

извршители на РМ . 

XXIX. Се задолжува извршител Владо Стеваноски од Прилеп да ги достави сите активни 

предмети и сите архивирани предмети со уредни спецификации за трошоци како и 

Уписниците за примени барања за извршување и евиденцијата од канцеларијата за 

периодот кога бил именуван за извршител за подрачје на Основен суд Охрид, 

Основен суд Струга  и Основен суд Дебар. 

Се задолжува извршителот во рок од пет дена да ги достави предметите и 

уписниците во службените простории на Комората на извршители на РМ. 
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  Се формира Комисија за примопредавање на предметите, уписниците и 

евиденцијата од канцеларијата на извршител Владо Стеваноски за периодот кога бил 

именуван за извршител за подрачје на Основен суд Охрид, Основен суд Струга  и 

Основен суд Дебар во состав : Емилија Павловска извршител од Штип, Славица 

Ацовска извршител од Тетово и Билјана Николовска Секретар на КИРМ 

XXX. Се укинува Одлуката бр. 1089 од 19.05.2014 година за  членови на Комисија за 

изработка на Упатство за месечен извештај  за примени барања за извршување 

поради непостапување на членовите на Комисијата.  

Се формира Комисија за изработка на Упатство за месечен извештај  за примени 

барања за извршување, во состав : Славица Ацовска извршител од Тетово, Емилија 

Павловска извршител од Штип и Катерина Кокина извршител од Скопје. 

 

XXXI. Се формира Комисија за попис и опис на архивски материјал на Комората на 

извршители на РМ во состав : Фанија Каламатиева извршител од Скопје, Весна 

Деловска извршител од Скопје и Билјана Николовска Секретар на КИРМ. 

 

XXXII. Да се објави оглас за прием на волонтер во Комората на извршители на веб 

страната на Комората на определено време од 6 месеци. 

XXXIII. Се задолжува Стручната служба на Комората на извршители на РМ да се 

обрати до сите извршителите по повод акцијата за наплата на заостанат долг со 

попуст и услови за опростување на камати од страна на АД Македонски Телеком 

Скопје преку ЕОС Матрикс Скопје а во кои повици се наведуваат имиња на 

извршители кај кои всушност нема предмети со доверител АД Македонски Телеком и 

конкретните должници наведени во повикот или пак има предмети но истите се 

судски предмети трансферирани кај извршителите без уредни клаузули, со цел 

Комората по добивање на сознанија  за овие повици да превземе понатамошни 

дејствија за заштита на дејноста извршител. 

XXXIV.  Комората на извршители на РМ по повод новогодишните празници да донира 

парични средства во износ од 60.000 до 100.000 денари за хуманитарни цели 

наменети за најранливите категории граѓани а кои се опфатени со програми при 

Министерството за труд и социјална политика. 
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XXXV.  Комората на извршители на РМ да поднесе барање за автентично толкување 

на член 35 став 1 од Законот за извршување во однос на прашањето дали 

извршителот  има само една канцеларија во седиштето во местото кое територијално 

припаѓа на подрачјето на основниот суд за кој е тој именуван  или истиот освен 

канцеларија во седиштето на еден суд може да има своја канцеларија и во 

подрачјето на останатите судови за кои е именуван.  

XXXVI. Се задолжува извршител Јулита Ѓорѓиева именуван за подрачје на Основен 

суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје да ги достави сите активни 

предмети и сите архивирани предмети како и Уписниците за примени барања за 

извршување и евиденцијата која ја водел во канцеларијата. Се задолжува 

извршителот на ден 09.12.2014 година да ги достави предметите и уписниците во 

службените простории на Комората на извршители на РМ со цел комисиско 

примопредавање на предметите и евиденцијата. 

XXXVII. Да се извести извршител Стојанка Бреслиска дека е донесено Решение 0904-

22 од 10.10.2014 година на Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен со која жалбата на извршител Стојанка 

Бреслиска од Штип поднесена против Решението на Министерот за правда на РМ 09-

2731/3 од 16.09.2014 година се отфрла како недопуштена. 

XXXVIII. Комората на извршители на РМ да ги извести сите доверители чии барања за 

извршувања поднесени во канцеларијата на извршител Владо Стеваноски во Охрид 

останале нереализирани, кај кој од извршителите именувани за подрачјето на 

Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар избираат да биде 

доставен предметот со цел натамошно надлежно постапување. 

XXXIX. Се формира Комисија за примопредавање на предметите, уписниците и 

евиденцијата од канцеларијата на извршител Јулита Ѓорѓиева именуван за 

извршител за подрачје на Основен суд Скопје 1 Скопје  и Основен суд Скопје 2 Скопје 

во состав : Премтим Ќерими извршител од Куманово – член на Управен одбор на 

КИРМ, Татјана Василева , заменик на извршител Јулита Ѓорѓиева од Скопје и Билјана 

Николовска Секретар на КИРМ. 

XL. Се формира Комисија за примопредавање на предметите, уписниците и 

евиденцијата од канцеларијата на извршител Стојанка Бреслиска именуван за 

извршител за подрачје на Основен суд Штип и Основен суд Свети Николе во состав : 
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Премтим Ќерими извршител од Куманово – член на Управен одбор на КИРМ, Станка 

Кулакова извршител од Штип, заменик на извршител Стојанка Бреслиска и Билјана 

Николовска Секретар на КИРМ. 

XLI.Комората на извршители на РМ превземените  предмети од канцеларијата на 

извршител Стојанка Бреслиска согласно Записник за примопредавање на предмети и 

на трошок на КИРМ  да ги префрли во  службените простории на Комората на 

извршители на РМ. 

XLII. Се определува Билјана Николовска, секретар на Комората за уредник на 

подлистокот на Комората на извршители на РМ „ Правда “. 

XLIII.Се избираат за членови на Стручен совет на КИРМ следните членови: 

Професор д-р Арсен Јаневски, редовен професор при Правниот факултет Јустинијан 

први Скопје 

Лидија Неделкова, претседател на Врховен суд на РМ; 

Селим Адеми, член на Судски совет на РМ 

Михајло Маневски, поранешен Министер за правда,  

Никола Додевски, претседател на АКРМ ,  

Антончо Коштанов, извршител од Скопје 

Снежана Андреевска, извршител од Скопје  

 

XLIV. Се прифаќа предложениот неформален Образец за приговор кој странките го 

поднесуваат до Комората на извршители на РМ против извршителите. Образецот да 

биде објавен на веб страната на Комората на извршители на РМ.  

XLV. Не се дава иницијатива за вршење на вонредна инспекција за поведување на 

дисциплинска постапка против извршител Александар Кузмановски именуван за 

подрачјето на Основен суд Гостивар и Основен суд Кичево по повод Барањето за 

спроведување на надзор НП.бр.1096/14 од 18.09.2014 година од од Скопје, против 

извршител Александар Кузмановски од Гостивар, во врска со неговото работење по 

предмет И.бр.644/2013. 
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 Управниот одбор во текот на оваа извештајна година усвои вкупно 13 правни 

мислења по предлог на Стручниот совет на КИРМ, со цел подобра прегледност 

истите се интегрално приложени кон Извештај како прилози бр. 1.  

 Претседателот и потпретседателот на Управен одбор на КИРМ во 2014 година 

посетија десет канцеларии на извршители од различни апелациони подрачја со цел 

констатирање на начин на постапување на извршителите врз основа на унифициран 

Записник со прашања за начинот на превземање на извршни дејствија и начинот на 

водење на евиденција. 

 Управниот одбор на КИРМ 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 и една одлука за вршење надзор од страна 

на членови на Управниот одбор на КИРМ. 

 

3. Претседател на КИРМ 
 
А.  Разгледување на приговори 
 
  

До Комората на извршители во периодот од 1 јануари 2014 година до 31 

декември 2014 год. беа доставени вкупно 323 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. Сите останати се доставени до конкретниот извршител со барање за 

произнесување по наводите од поднесокот. 

 По претставките 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. 
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Претседателот на КИРМ во текот на оваа извештајна година донесе одлуки по  

вкупно   327 предмети кои се однесуваа на работата на извршителите, по повод кои 

ги донесе следните одлуки : 

 
Вкупно решени приговори од страна на Претседателот во 2014 година 

Опис на видот на одлуката вкупно 

Решение за неподнесување на предлог за 
дисциплинска 

216 

Мислење за примена на тарифа 10 

Решение со мислење за тарифата 57 

Предлог за поведување на дисциплинска постапка 0 

Решение за отфрлање 40 

Решение за констатирање на повлекување на 
претставка 

4 

Вкупен број  327 

 

Од вкупниот број на пристигнати приговори во 2014 година решени се 302 од 

пристигнатите во тековната година и 25 од претходната година, истовремено 

останите се за разгледување вкупно 21 приговори пристигнати во текот на 2014 

година кои остануваат нерешени поради непроизнесување од извршителот по повод 

барањето од КИРМ за одговор по наводите од приговорот.  

 

Претседателот на КИРМ во текот на оваа извештајна година не поднесе 

предлог за поведување на дисциплинска постапка до Дисциплинската комисија на 

КИРМ против извршител врз основа на сознанија од поднесена претставка до 

Комората согласно чл. 69 став 4 в.в чл. 59-а став 2 од Законот за извршување.  

 

Претседателот на Комората достави 41 одговори по поднесени  тужби за поведување 

на управен спор  до Управен суд на РМ : 
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Поднесени тужби до Управен суд во 2014 година против одлуки на  КИРМ 

Примени тужби по решение од претставка 22 

Примени тужни по решение од Дисциплинска 
постапка 

19 

Вкупно: 41 
 

 
Претседателот редовно доставуваше 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.  

Во текот на оваа извештајна година Претседателот на денови определени за прием 
на странки прими над 300 граѓани  кои имаа забелешки и прашања во врска со 
постапувањето на извршителите. 

Претседателот на КИРМ,  даде образложен одговор по барање мислење од 
Уставниот суд на РМ од 24.06.2014 ден година, а по повод поднесена иницијатива 
за поведување на постапка за оценување на законитост на општ правен акт до 
Уставниот суд  против Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за 
работа на извршителите на Министерот за правда на РМ ( Службен весник на РМ  
бр.9 од 25 јануари 2011 година- вон натамошниот текст Тарифа) , со наводи дека во 
Табела 1 и Табела 2 од Тарифата не е наведено дали цената е со ДДВ или без 
ДДВ, што подносителот на иницијативата сметал дека е спротивно на чл. 9 и чл.30 
од Уставот на РМ. На 8. 10.2014 г. Уставниот суд донесе Решение У.бр.60/2014 со 
кое не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на Табелите 
1 и2 од Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за работа на 
извршителите. 

На ден 08.10.2014 година Уставниот суд на РМ донесе Решение за отфрлување на 
иницијативата на КИРМ за оценување на уставноста и законитоста на Решението на 
Претседателот на Основниот суд Скопје 2 Скопје ППНИ. бр. 331/12 од 24.04.2012 
година и допоненијата кон ова решение а во врска со определување на месечен 
лимит на средствата во висина од 60.000.000,00 денари кои се изземени од 
извршување на должникот ЈП Македонија пат Скопје со правно дејство према сите 
носители на платен промет а кој лимит важи спрема сите доверители .  
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Б. Утврдување на просторни услови  

 

Претседателот во текот на оваа извештајна година спроведе увид во 

единаесет канцеларии на извршители со цел констатирање дали работните услови 

на канцеларијата на извршителот ги исполнуваат условите  за работа согласно 

Правилникот за видот на опремата и просторот потребни за вршење на извршни 

работи ( Сл. Весник бр.35/05). Врз основа на спроведените  увиди, претседателот 

донесе 4 позитивни мислења со кои се констатира дека работните простории на 

извршителот ги исполнуваат условите за работа согласно Правилникот за видот на 

опремата и просторот потребни за вршење на извршни работи, и тоа кај извршител 

Премтим Ќерими, извршител Јасер Асани, извршител Александар Кузмановски и 

извршител Јовица Давитковски. 

В.  Членарина  

Претседателот на КИРМ во текот на оваа извештајна година, врз основа на 

одлуката на Собранието со која се овластува да поднесува правни средства против 

извршителите кои имаат долг спрема Комората за неплатени членарини , поднесе: 

 

- Еден предлог до надлежен нотар за донесување на решение со кое се 

дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа;  

- Едно барање за извршување до извршител врз основа на нотарско решение со 

кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа; 

 

 

Г. Средби  

Во текот на извештајната 2014-та година Претседателот на КИРМ оствари повеќе 

средби со претставници на институции, помеѓу кои најзначајни се континуираните 

работни состаноци со министерот за правда на кои се дискутираше за тековните 

проблеми во извршувањето и неопходноста од измени и дополнувања на законот за 

извршување.  

На 09.01.2014 година претседателот присуствуваше на работен состанок во 

Врховниот суд на РМ на кој се дискутираше за динамиката и активностите на работната 

група за изработка на Граѓанскиот законик на РМ, по што работните материјали за 
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облигационите односи и наследно правните односи беа дистрибуирани до сите 

извршители со цел нивно активно вклучување во јавните расправи. 

 На ден 17.01.2014 година, во  Министерството за правда на РМ во Скопје, 

претседателот на КИРМ оствари средба со Министерот за правда г-дин Блерим Беџети 

и г-ѓа Радица Лазареска Геровска државен секретар во Министерството за правда  на 

која се разговараше во врска со Предлог измените на Тарифата за награда и 

надоместокот на другите трошоци за работа на извршителите кој Министерството за 

правда го достави на мислење до КИРМ. На средбата во Министерството за правда 

Претседателот на Комората го изложи предлогот на Комората за определување на 

период од шест месеци во кој би важел лимитот од 50 евра по издавање на првиот 

налог а по истекот на овие шест месеци доколку долгот сеуште не е подмирен да 

продолжи да важи редовната Тарифа за сите подоцнежни превземени дејствија, како и 

предлог дополнување на одредбата на измената на Тарифата со прецизирање дека во 

случај странките доколку предизвикаат нови трошоци истите да паднат на нивен товар. 

На овој состанок Претседателот достави и анализа на структура  на предмети со 

вредност до 100 евра и нивното учество во вкупниот број на предмети кај извршителите 

како и симулација на трошоците во предметите до 100 евра на база на предмети од 

неколку извршителски канцеларии согласно кои учеството на адвокатските, судските и 

нотарските трошоци видно го оптеретуваат долгот. Исто така претседателот достави и 

Предлог измени на Тарифата за награда и други трошоци за работата на извршителите 

усвоени на 99та седница на Управниот одбор на КИРМ во која се предложени 

дополнувања на текстуалниот дел и воведени нови ставки во Табелата со цел 

опфаќање на извршни дејствија кои извршителите редовно во пракса ги преземаат а кои 

досега не се регулирани со Тарифата. 

На ден 21.03.2014 година, во  Јавното обвинителство на РМ во Скопје 

претседателот на КИРМ,извршител од Скопје   оствари средба со г-дин Марко 

Зврлевски, Јавен обвинител на Република Македонија на која се дискутираше вп врска 

со планските активности на Комората, усвоени со Годишниот план на Комората а кои се 

однесуваат на одржување на четири регионални средби со претставници на Јавното 

обвинителство и МВР а со цел продлабочување на соработката и разрешување на 

дилеми и отворени прашања околу процесуираните кривични пријави против 

извршителите за кривични дела против службената должност а од друга страна и 

опсегот на можноста за кривично гонење на сторителите на кривични дела сторени при 

извршувањето од страна на странките, учесниците и третите лица во извршувањето. 
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Јавниот обвинител на РМ лично се заложи дека ќе ја подржи оваа идеја за одржување 

регионални средби на КИРМ со ОЈО . 

На  ден  08.07.2014 година, во  Клуб на органи на управата во Скопје Претседателот 

на КИРМ и еден член на УО на КИРМ присуствуваа на Завршна презентација на 

проектот „ Подготовка на ЕУ Секторска програма за подршка на правдата (2014 -2020 

година ) во рамки на ИПА II, на која Министерот за правда и лидерот на проектот г-д 

Довидас Виткаускас имаа свое излагање како и презентирање на Финалниот извештај со 

оценки и препораки за натамошно спроведување на реформите во секторот правда. 

Пред триесетина претставници на релевантни инстистуции од правосудството беа 

презентирани насоките за развој и реформи на правосудството а на маргините на 

средбата претседателот оствари и куса средба со г-ѓа Јетмире Бошњаку –претседател 

на Управниот суд на РМ, која изрази интерес за работна средба во блиска иднина со 

цел интензивирање на соработката.  

На ден 17.07.2014 година, во  хотел Арка во Скопје Претседател на КИРМ 

присуствуваше на Работилница на тема : Добро владеење и остварување на правото 

на слободен пристап до информации од јавен карактер во организација на Мисијата 

на ОБСЕ во Скопје и Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до 

информациите од јавен карактер. Претседателот на Комората оствари и куса средба 

со Претседателот на Комисијата г-дин Пеце Ташевски , кој изрази интерес за работна 

средба во блиска иднина и предлог за потпишување на Меморандум за соработка 

помеѓу институциите со цел интензивирање на соработката.  

На 17.07.2014 година претседателот заедно со извршител Снежана Андреевска 

оствари средба со министерот Иво Ивановски во врска со работната верзија на 

Законот за општа управна постапка на која претставниците на комората ги изнесоа 

свите забелешки на одредбите од законот кои го уредуваат управното извршување. 

На ден  30.07.2014 година, Зоран Петрески претседател на КИРМ ,оствари работна 

средба со Министерот за правда, г-дин d-r Adnan Jashari во врска со тековни и актуелни 

прашања во извршувањето а особено проблемот со зголемниот број на предлози за 

поведување на дисциплинска постапка против извршителите поднесени од страна на 

Министерот за правда. На средбата беше договорено Да се направи обид за анализа на 

дисциплинските повреди, нивна зачестеност и евентуално да се констатираат слабите 

точки за да може двете институции со превентивни мерки да реагираат кај 

извршителите. 
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Исто така, на ден  04.08.2014 година, Претседателот одржа средба со Народниот 

правобранител, г-дин Иџет Мемети  со цел интензивирање на соработката помеѓу двете 

институции. Народниот правобранител изрази задоволство од соработката со 

извршителите особено за нивното навремено и ажурно доставување одговори и давање 

информации на барање на Народниот правобранител по повод претставките од 

граѓаните доставени до канцелариите на Народниот правобранител. На средбата беше 

договорено да се направи заедничка пресконференција на КИРМ и НП за медиумите на 

која ќе се презенираат состојбите на заштитата на правата на граѓаните во сферата на 

извршувањето.  

Понатаму, на ден на ден  07.08.2014 година, Претседателот заедно со член на 

Управен одбор на КИРМ одржа состанок со Наташа Стојмановска, државен секретар 

при Министерството за финансии и Игор Димитров, државен советник за правни и 

административни работи по повод стапувањето на сила на Законот за еднократно 

отпишување на долгови ( Сл.весник на РМ бр.112/2014) и разгледување на предлог 

договорот и Изјавите кои согласно чл. 5 став 1 од Законот за еднократно отпишување на 

долгови е предвидено да ги потпишуваат извршителит . Од страна на претставниците на 

Комората беше истакнато дека одредбата со 10 % даночен кредит е прениско поставена 

од аспект на извршителите кои се предвидува да се откажат од своите трошоци за 

извршни дејствија како и од наградата.  

На ден 17.10.2014 година, во  х. Холидеј Инн во Скопје, Претседателот на КИРМ 

Зоран Петрески извршител од Скопје присуствуваше на Свечена академија по повод 

одржувањето на нотарските денови на која оствари средба и претседателот на 

Нотарската комора на РМ г-ѓа Зорица Пулејкова како и со директорот на Академијата  за 

судии и јавни обвинители г-ѓа Анета Арнаудовска. На академијтаа излагање имаше 

Претседателот на Меѓународната унија на латинскиот нотаријат Даниел Сенгор . 

Во текот на месец октомври и ноември 2014 година претседателот присуствуваше  на 

неколку последователни состаноци во Минситерството за правда на кои учествуваа и 

претставници на Управата за јавни приходи, Министерството за финансии и ФОНД за 

ПИОМ во врска со проблемите околу неспроведување на судските одлуки во кои се 

досудени придонеси на тужителот а кои не можат да бидат уплатени бидејќи не се 

совпаѓаат со системот за пресметка на интегрирана наплата (т.н.МПИН-пресметка). 

Заклучоците од овие средби во форма на Информација од УЈП беа поднесени до 

Владата која на седница на 11.11.2014 година ги усвои заедно со Оперативниот план на 
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активности за разрешување на состојбите со тужените работодавачи-буџетски 

корисници, во кои се предвидени две активности кои треба да ги превземе Комората. 

На ден 19.12.2014 година Претседателот на КИРМ заедно со извршител Снежана 

Андреевска и извршител Биљана Мартиновска присуствуваше на работен состанок во 

Академија на судии и јавни обвинители на кој присуствуваа претставници на 

Министерството за  финансии и други релевантни институции од правосудтвото и се 

дискутираше по повод Заклучоците на Влада со цел усогласеност на институциите во 

постапување по судки одлуки од работни спорови. 

Претседателот на КИРМ заедно со извршител Снежана Андреевска зема учество на 

неколку последователни состаноци во Министерството за финансии на кој се изнесоа 

забелешките на Комората на извршители по повод обврските на извршителите за 

пресметка и уплата на ддв во име на должникот при извршена продажба на 

недвижности и подвижни ствари а на кои беше договорено дека е неопходно да се 

пристапи кон повторни измени на Законот за ддв. Комората на извршители на РМ 

достави барање за одложување на примената на Законот за ддв а по одржаните 

состаноци со претставници на Министерството за финасии и УЈП и претставници на 

Секторот банкарство, Комората достави до Министерството за финансии и свои 

конкретни предлог одредби со цел измена на Законот за ДДВ, во делот кој се однесува 

на оданочување со ДДВ во постапка на присилно извршување од извршител. Комората 

со оглед на фактот дека измените и дополнувањата на Законот за ДДВ беа објавени во 

„Сл.весник на РМ „ бр.130 од 03.09.2014 година, и делот кој се однесува на обврските на  

извршителите започна да се применува на 01.01.2015 година, Комората се обрати до 

УЈП со барање за мислење за примена на измените за ЗДДВ. 

 

Д. Одлуки 
 

Во однос на обврските на правните лица со јавни овластувања согласно 

Законот за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен 

карактер Претседателот со назначеното службено лице вработено во Комората 

посредуваше и укажуваше помош при остварување на правото на слободен пристап 

до информациите од јавен карактер. Комората редовно ја ажурираше веб страната со 

податоци согласно листата на информации со кои располага  Комората на 

извршители на РМ. Во текот на оваа извештајна 2014 година до Комората беа 

поднесени осум барања за пристап до информации од јавен карактер по повод кои 
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Комората донесе соодветни одлуки и тоа шест барања беа одбиени и две барања се 

позитивно одговорени и е дозволен пристап до информации од јавен карактер. 

Против една од одлуките на КИРМ со која пристапот се одбива, барателот поднесе 

жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите 

од јавен карактер. Надлежната Комисија донесе едно свое решение со кое ја 

поништува одлуката на Комората и ја задолжува Комората во рок да му ја достави 

бараната информација на барателот. Комората против одлуката на Комисијата  

поднесе една тужба за поведување на управен спор до Управен суд на РМ.  

Комората на извршители поднесе две барања за пристап до информации од јавен 

карактер до институции кои располагаат со информации од  јавен карактер за кои беа 

доставени бараните информаците до Комората. Врз основа на истото Комората 

дојде до податок за најчестите имиња и презимиња во Македонија за кои би била 

проблематична успешна достава со јавна објава без дополнителен податок имајќи 

предвид дека зачестеноста на појави на граѓани со исти генералии е следната : 

 
Име  Презиме Број на појави 

Александар Стојановски 271 

Никола  Николовски 237 

Александар  Јовановски 231 

Александар  Николовски 228 

Александар  Трајковски 218 

 
 Извор : Државен завод за статистика 2014 година 

 

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.  
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До Дисциплинската комисија при Комората на извршители на РМ, во периодот 

од 1 јануари 2014 година до 31 декември 2014 година беа доставени вкупно 37 

предлози за поведување на дисциплинска постапка по повод кои беа донесени 

следниве следните одлуки на ДК:  

 

 

 
Според типот на дисциплинска повреда за која бил поднесен предлог за 

дисциплинска, најмногу предлози во 2014та биле поднесени за сторена 

дисциплинска повреда по член 54-г алинеја 10 од ЗИ „ неоправдано го одложува 

извршувањето “ - вкупно 15 предлози  како и за дисциплинска повреда по член 54-д 

алинеја 5 од ЗИ  „при извршувањето презема дејствија кои не се предвидени или се 

спротивни на овој закон “ – вкупно 15 предлози за поведување дисциплинска 

постапка против извршител. 

Изречени дисциплински мерки во 2014 година 

  

Број на 

извршител

и  

Број на 

предлози за 

дисциплинс

ка постапка  

Не е 

сторена 

дисциплин

ска мерка 

Дисциплинска 

мерка 

парична 

казна на 

извршител 

Дисциплинска 

мерка јавна 

опомена на 

извршител 

Привремена 

забрана  

Отфрлање 

на 

предлогот 

поради 

застареност 

Нер

еше

ни 

Вку

пен 

број 

99 37 16 12 6 / 1 2 
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Во текот на оваа извештајна година Министерот за правда поднесе 37 

предлози за поведување на дисциплинска постапка против извршител, додека пак 

Преседателот на КИРМ  како ни претседател на основен суд како овластени 

предлагачи на дисциплинска постапка немаат поднесено предлог за дисциплинска 

постапка.  

Надзорен одбор на КИРМ, во состав од три члена, во текот на оваа извештајна 

20134 година, одржа  една седница на која беше спроведен надзор над финансиското 

работењето на Комората во 2013 година како и планот за 2014та година и за истото 

достави Извештај до Собранието на Комората кој беше усвоен на редовната седница. 

 

Стручен совет на КИРМ  Стручниот совет одржа три седници на кои ги разгледа 

правните прашања доставени преку Управниот одбор и по повод истите донесе 

предлог-правни мислења и согласно Правилникот за работа на Стручниот совет, ги 

достави до Управниот одбор на КИРМ на усвојување.  Управниот одбор усвои вкупно 

13 правни мислења кои беа предложени од страна на Стручниот совет. 

 

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

оваа извештајна година, нема одржано средба.  

 

Комисија за соработка со институции, составена од седум члена, во текот на оваа 

извештајна година, одржа една комисиска средба. Членовите на комисијата активно 

учествуваа на јавни расправи по повод Законот за финансиска дисциплина и Законот 

за измени и дополнување на Законот за ДДВ.  

 
Активности на КИРМ преку одржани семинари, обуки и слободни 
активности 
 
 Во текот на оваа извештајна година, Управниот одбор на КИРМ ја 

организираше законски предвидената континуирана стручна едукација на 

извршителите на РМ и замениците, преку организирање на семинари, и тоа:  

 

1) Семинар на извршители, одржан од ден 02 февруари - 03 февруари  2014 година 
Струмица во хотел “ Сириус ”. На семинарот  на извршители беа обработени 

следниве теми:  
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„Јавна расправа по Нацрт Законот за извршување доставен до КИРМ од  

Министерството за правда “ 

Воведничар : г-дин  Гордан Станковиќ,  Претседател на Комора на извршители на РМ    

и член на работна група како и излагање на  г-ѓа Радица Лазареска Геровска, 

Претседател на работната група при МП за изработка на Нацрт закон за извршување. 

Работилница на тема „ Менаџирање на трошоци во извршителски канцеларии “  

Модератор: извршител  Даница Страчкова 

Работилница на тема „  Комуникација со должници и практична примена на Кодексот 

за професионална етика на извршителите“  Модератор: извршител  Весна Деловска  

„  Законски обврски за извршителите согласно Законот за финансиска дисциплина   “  

Модератор: извршител  Томислав Џумерковски  

Присутните извршители и заменици на семинарот на овој семинар го усвоија 

следниот заклучок :  

„ Комисијата за соработка со институции да се обрати до Министерството за финасии 

и до УЈП по повод Законот за финансиска дисциплина а со цел добивање на 

мислење: 

1. Дали извршителот треба да достави известување иако веќе би било веројатно 

дека од страна на судот и нотарот е доставено известување за истото.  

2. Дали може извршителите да се поврзат со УЈП преку софтверско решение и 

известувањата да се достават електронски. “ 

2.) Семинар на извршители, одржан во периодот 19  -  22 јуни 2014 година во хотел 

“ Гранд Хотел“ Ниш Србија . На овој семинар беа обработени следните теми: 

“Извршување врз фудицијарна сопственост “ проф д-р Арсен Јаневски  

„ Проблеми во пракса во врска со заклучокот на Врховен суд за задолжителноста на 

потврдите за извршност и правосилност на решенијата за дозвола на извршување на 

трансферираните предмети од судот кај извршителите и правните мислења на 

Комората на извршители кои се однесуваат на Заклучокот на утврдување на трошоци 
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на извршителот и трошоците на кривична постапка. “ проф д-р Арсен Јаневски 

редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје 

„ Примена на начелото на судење во разумен рок во извршувањето“ г-дин Николчо 

Николовски судија во Врховен суд на РМ 

,, Издавање на платен налог од страна на приватните извршител и во Србија “ г-ѓа 

Александра Трешњев Претседател на Комора на извршители на Р. Србија  

„ Злоупотреба на правата на странките во извршувањето“ проф д-р Гордана 

Станковиќ Правен факултет Ниш  

3 ) Семинар на извршители, одржан во периодот од 4 -  5 октомври 2014 година во 
хотел Дрим Струга на кој се обработија следните теми: 

„ Осврт кон Правните мислења на Стручниот совет на Комората на извршители на 
РМ„ 
проф д-р Арсен Јаневски редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ 
Скопје 
 
„ Оданочување со данокот на додадена вредност во постапка на присилно 
извршување согласно најновите измени во ЗДДВ “ Претставници  на Управата за 
јавни приходи  
 
„ Македонското кредитно биро како систем за намалување на ризикот во работењето 
и зголемување на финансиската дисциплина “ г-ѓа Славица Богоева Директор на 
Македонско кредитно биро  
 
„ Должност за постапување со личните податоци во согласност со прописите за 
заштита на личните податоци при спроведување на извршувањето од страна на 
извршителите  „. г. Димитар Ѓеорѓиевски, Директор на Дирекција за заштита на 
личните податоци 
 

4.) Регионални средби по апелациони подрачја на извршителите  

Во ова извештајна година беа одржани 5 (пет ) регионални средби по апелациони 

подрачја на кои се именувани извршителите. Ове средби беа одржани на ден 28 март 

2014 година во х. Кристал палас во Прилеп, на ден 09 мај 2014-та година во хотел 

Аполонија во Гевгелија, на ден  26 септември 2014-та година во хотел Оаза во Штип, 

на ден 31.10.2014 година во Сала за состаноци во Општина Гостивар во Гостивар . 

На овие регионални средби темата беше  „ Опсег и правни последици од примена на 
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Кривичниот законик за кривични дела сторени при спроведување на извршувањето 

од страна на извршителот односно сторени од страна на странките и учесниците во 

извршувањето „. Воведничар и модератор на дискусиите беше г-дин Михајло 

Маневски, поранешен Министер за правда. Завршната тркалезна маса беше одржана 

во Скопје во х. Холидеј ИНН  во соработка со Академијата за судии и јавни 

обвинители на РМ „ Павел Шатев “  на 05.12.2014 година во Скопје и на истата свое 

излагање имаше на тема „  Kривични пријави против на извршители “ г-дин д-р Тодор 

Витларов, Виш јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип. На овие 

регионални средби освен извршителите учество земаа судии,  јавни обвинители од 

соодветните подрачја каде се одржуваа средбите, претставници на Судскиот совет 

на РМ, Министерството за правда, како и Министерството за внатрешни работи.  

 Комората на извршители на РМ во текот на оваа извештајна година во рамки 

на слободни активности организираше фудбалски натпревари на кои учество земаа 

четириесетина извршители и вработени во извршителските канцеларии. Во периодот 

од 29-31 Мај 2014 година во Прага, КИРМ со своја екипа составена од извршители и 

помошници извршители зема учество во пријателски натпревари во мал фудбал во 

рамки на Коморите на извршители членки на Евродунавската група. 

 

Меѓународни активности на КИРМ 
 

 Оваа извештајна година,  КИРМ, со своите активности беше присутна на 

меѓународен план. Битно е да се напоменат следниве настани и состаноци на кои 

земаа учеството претставници на КИРМ : 

 

Во периодот од 14 до 15 март 2014 година извршителот Весна Деловска и 

извршите Славица Ацовска присуствуваа на седмиот Европски ден на обука на 

извршители во Париз Франција на која се обработија темите за извршителите и 

медијацијата – Европска Директива 2008/52 EC од 21 мај 2008 година ; Регулативата 

1215/20212 и 650/2012 на Европската унија кои се однесуваат на јурисдикцијата и 

признавањето и извршувањето на пресудите во граѓански и трговски предмети, 

Годишниот преглед на Европската судска практика во врска со професијата на 

извршител и Годишникот преглед на европското законодавство за извршителската 

професијата. 
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Во периодот од 05-06 јуни 2014 година на седница на Постојаниот совет на 

МУСИ кој се одржа во Хераклион на Крит,  Грција  учество земаа извршителите Ванчо 

Марковски , Снежана Фитеска и Саветка Ѓеорѓиева а на кој се дискутираше за 

проектот е- Правда во рамки на Стобра 2.3 и 4 проектите коис е однесуваат на 

меѓугранична соработка во граѓанска материја, траспарентност на имот на должници 

и постојана едукација на извршители. 

Во периодот од 28 - 30 ноември 2014 година , Комората на извршители на 

Македонија со свој претставник, извршителот Ванчо Марковски од Тетово, 

учествуваше на годишното Собрание на Меѓународната унија на извршители (МУСИ) 

во Париз. Во рамки на собранието се дискутираше за релациите на МУСИ со 

Европската Комисија, Светската банка, ММФ и др. а воедно најголем акцент беше 

ставено на темата: „Извршување надвор од матичната држава на извршителите.“ Она 

што е значајно да се истакне е дека се проширува комуникацијата на МУСИ со своите 

членови преку нејзини публикации, весници, интернет страници, годишна книга итн. А 

од друга страна беше донесена одлука за зголемување на годишната членарина на 

земјите членки за 20% на годишно ниво.Следното годишно собрание ќе се одржи од 3 

до 5 април 2015 година. 

Комората на извршители на РМ, со свој преставник, Катерина Кокина извршител од 

Скопје, учествуваше на првиот Глобален форум за извршување што се одржа на 10-

ти декември 2014 година во Советот на Европа, Стразбур кој го отвори генералниот 

секретар на Советот на Европа, г-ѓа Габриела Батаини – Драгони, а беа присутни 

највисоки претставници на Советот на Европа, Меѓународната унија на извршители 

(UIHJ), на Европската комисија за ефикасност на правдата (CEPEJ), угледни 

професори од правни факултети при универзитети од Русија, Франција и Холандија 

Главниот заклучок истакнат на Форумот беше дека извршувањето е алка од синџирот 

на остварувањето на правото без којашто алка нема правораздавање и дека 

извршувањето претставува компонента на член 6 од Европската конвенција за 

заштита на човековите права, односно ефикасното извршување претставува 

неопходен услов за да се смета дека странката го остварила своето право на 

правична судска постапка. 
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Регионална соработка на КИРМ  
 

Во оваа извештајна 2014 година Комората ја продолжи и зајакна соработката 

со Kоморите на извршители од соседните земји во регионот и тоа со неколку 

активности :  

Комората на извршители на РМ организираше хуманитарна акција во која 

земаа учество поголемиот број на извршители кои донираа парични средства како 

помош на настраданото население од поплавените  подрачја во Србија. Во рамки на 

вториот меѓународен семинар на Комората на изврштели на Република Македонија, 

кој се одржа во Ниш  Репубика Србија од 19 до 22 Јуни 2014 година, Претседателката 

на Комората на извршители на Република Србија  г-ѓа Александра Трешњев,  по овој 

повод врачи благодарница на македонските  извршителите за дадената донација. 

Делегација на Комората на извршители на РМ на покана на Комората на 

извршители на Република Албанија на 10.10.2014 присуствуваше на одбележување 

на четиригодишнината од основањето на албанската Комората на извршители. На 

настанот беше истакнато дека зајакнувањето на соработката меѓу двете комори е од 

круцијална важност за размена на искуства, како и унапредување на правосудните 

системи на двете земји. 

Делегација на Комората на извршители на Република Македонија во периодот 

од 7 до 9 ноември беше во работна посета на Република Бугарија, каде оствари 

средба со раководството на тамошната  Комора на извршители.На средбата стана 

збор за јакнење на меѓусебната соработка, а со цел размена на позитивни практики и 

искуства кои би допринеле за подобрување на системот на извршување во двете 

земји.Карактеристично за системот на извршување во Бугарија,  е дека извршителите 

се овластени да спроведуваат извршување со повеќе средства истовремено, односно 

и врз сметка во банка и со забрана на плата и со продажба на ствари. Заради 

поголема транспарентност во постапката, пак, извршителите во Бугарија, како лица 

со јавни овластувања пренесени од државата , лицитациите за продажба ги вршат во 

простории во судот специјално наменети за таа намена и претходно електронски 

најавени на сајтот на Комората, како и објавени на огласните табли во судовите. 
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Односи на КИРМ со домашни и странски институции 
 

A .Односи на КИРМ со домашни институции  

 

1. Односи со Министерството за правда на РМ  

 

 Законската поставеност 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 вкупно 107 извештаи за извршен надзор над 

работата на извршителите.   

 

Министерот за правда како овластен предлагач на дисциплинска постапка согласно 

чл. 59-а ст. 4 од Законот за извршување, во оваа извештајна година поднесе вкупно 

37 предлози за поведување на дисциплинска постапка врз основа на извештаите за 

спроведен редовен надзор и вонреден надзор.  

 

Табеларен преглед на спроведени надзори над работата на извршителите од страна 

на Министерството за правда врз основа на пристигнатите извештаи до КИРМ, 

споредбено по години: 
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КИРМ во текот на оваа година редовно доставуваше одговори на барања a 

податоци упатени од страна на МП и ажурно доставуваше сублимирани и 

анализирани податоци од секаков карактер а во врска со извршувањето и дејноста 

извршител. Исто така и извршителите ажурно ја исполнуваа својата обврска и 

доставуваа квартални извештаи за својата работа до Министерството за правда.  

 

 Министерот за правда на ден 17.01.2014 година донесе Решение за 

формирање на работна група за изготвување на Акционен план за имплементација 

на Рамката за натамошен развој на правосудството 2014-2017 година во која за член 

е избран и претседателот на Комората на извршители. На ден 04.02.2014 година се 

одржа првиот состанок на работната група на која учество зема и претседателот на 

КИРМ.  

 

 Министерството за правда на 03.01.2014 година достави нов видоизменет 

извештај согласно потребите на Министерството за правда и потребите на 

Европската комисија која го цени напредокот на Република Македонија во сферата 

на правосудството со што се воведе обврска за квартално изразување на податоци 

со воведување на нова ставка во извештајот за податоци кои се однесуваат на 

времетраењето на спроведувањето на извршувањето.  

На ден 08.01.2014 година Министерот за правда достави на Мислење предлог 

Тарифа за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите 

со која се предложи дополнување на членот 6 од Тарифата со нов став 2 на начин 

што се утврдува лимит на масималниот износ на  трошоци на должникот за предмети 

со парични побарувања до 100 евра. По повод предложените измени на Тарифата, 

Претседателот свика вонредно собрание на извршителите кое се одржа во х. Фени 

Кавадарци на датум 11.01.2014 година и на кое се разгледаа и изгласа забелешки 

дадени од присутните извршители, па Управниот одбор по овластување од 

Собранието на извршителите, усвои Мислење за Тарифата за награда и надоместок 

на другите трошоци за работата на извршителите и го достави до Министерот за 

правда со кое го извести за одлуката за неприфаќање на предлогот за измени на 

тарифата. 

 Воедно, со мислењето Министерот за правда беше известен дека 

Собранието на Комората не се согласи со предложеното ограничување на Тарифата 

од причина што имотната состојба на извршителските канцеларии е значајно 
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вложена во последната година и ваквото ограничување уште повеќе ќе ја отежне 

ситуацијата . Од друга страна, бидејќи целта на предложената измена е да се 

заштитат социјално ранливите категории за предметите со помала вредност. 

Тргнувајќи од ваквата цел на предложената измена, и покрај лошата имотна состојба 

на извршителите Комората се согласи да се изврши предложеното ограничување, 

меѓутоа со извесно дополнување на начин што се предложи да се измени член 6 со 

нов став 2 во Тарифата на следниот начин : „ По исклучок од ставот 1 од овој член , 

за наплата на парични побарувања чија вредност изнесува до 100 евра , 

извршителот, на име цена на администрирање, цена за преземени дејствија и 

награда може максимално да наплати единствен износ од 50 евра, освен ако самата 

странка предизвика нови трошоци, или доколку во рок не подолг од 6 месеци сметано 

од денот на доставување на налогот за извршување не постапи по истиот.“ Во оваа 

прилика со Мислењето за предложената Тарифа Управниот одбор достави до 

Министерот за правда и измени и дополнениеја на ставки од Табелите а согласно 

усвоените заклучоци од Собранието. 

Министерството за правда во јануари 2014 година го достави Извештајот од 

извршен надзор над работата на Комората на извршители, спроведен во ноември 

2013 година, во кој по спроведен редовен и вонреден надзор над работата на 

Комората на извршите како заклучни согледувања е наведено дека Министерството 

укажува на обврската на Претседателот на Комората на извршители на РМ  дека е 

должен да  поднесува барање за извршување за конечните дисциплински одлуки со 

кои е изречена парична казна, истовремено на Дисциплинската комисија и се укажува 

навремено да го известува Министерството за правда за одлуките, како и се укажува 

на Комората да ги објавува одлуките за дисциплинска одговорност на веб локацијата 

на КИРМ,по повод што Претседателот на КИРМ достави забелешка кон Извештајот 

со која го извести Министерот за правда дека за време спроведување на надзор над 

работата на Комората од страна на овластените лица не беше извршен надзор со 

увид во веб локацијата на Комората на извршители на РМ, па од таа причина се бара 

да се изврши корекција со измена на Извештајот во кој  погрешно е констатирано 

дека „Комората не ги објавува конечните одлуки за утврдување на дисциплинска 

одговорност на извршителите на својата веб страница“, од причина што Комората 

редовно ги исполнува своите законски обрски и сите конечни одлуки се редовно 

објавени на веб страницата kirm@kirm.mk почитувајќи го 54-б став 8 од Законот за 

извршување.  
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На барање на Министерството за правда КИРМ  побара извештај од сите 

извршителски канцеларии во март 2014 година, и по сумирање на податоците го 

извести Министерството дека   извршителите немаат примено извршни нотарски акти 

или потврдени приватни исправи - договори за депозит и послуга, составени од 

страна на нотарите на целата територија на Република Македонија за периодот од 

2009 година заклучно со декември 2013 година. 

Комората на извршители на 01.04.2014 година ја исполни својата законска 

обврска и согласно чл.72 став 2 од Законот за извршување достави писмен извештај 

за работењето на секој извршител поединечно за претходната година за вкупно 

примени и реализирани барања и наплатени трошоци, администрирање и награда.  

На барање на Министерството за правда Комората на извршители во текот на 

месец април 2014 година изработи вкупен извештај за работењето на извршителите 

изразен споредбено по години и воедно и по подрачја за кои се именувани 

извршителите а врз основа на поднесените поединечни извештаи ,и истовремено беа 

сумирани податоците за неколку години наназад и споредбено изразени податоците 

од годишните пријави на извршителите.  

Комората на барање за номинирање на извршители на Министерството за 

правда  ги номинираше своите предлог членови во Комисија за изработка на испитни 

прашања а врз основа на одредбите од членот 235 до 235-з од Законот за 

извршување. 

На 22.08.2014 година односно на 06.11.2014 година Министерството за правда 

објави во Бирото за јавни набавки оглас за набавка на услуга за подготовка на 

испитени прашања и студии на случај кој Комората го достави до сите извршители и 

на кој активно земаа учество заинтересирените членови на КИРМ, а по спроведена 

тендерска докумнтација двајца извршители беа избрани да ги подготват испитните 

прашања од првиот и вториот дел на испитот за извршители и студии на случај. 

Комората на извршители преку свои претставници и тоа извршителите Јасер 

Асани и Снежана Маролова, на ден 22.10.2014 во градот Кичево и 24.10.2014 година 

во градот Штип земаа учество во проектот на Министерството за правда на 

организираните денови на бесплатен правен совет за сите граѓани за прашања од 

областа на медијацијата, адвокатурата, нотаријатот и извршувањето во општина 

Штип и општина Кичево со цел одбележување на Европскиот ден на правдата -25 

октомври 2014 година. 
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Во оваа извештајна година КИРМ преку својот попретседател зема активно учество 

на работните состаноци на работна група формирана во Министерството за правда 

за изработка на Стратегија со Акциски план за реформа на правосудниот систем  за 

поглавјето Пристап до правдата и транспарентност.  На состаноците одржани на 

04.12.2012 година и 22.12.2014 година беше дискутирани забелешките и  препораките 

за подобрување на состојбите во конкретното поглавје во соодветните документи 

како што се Прогрес извештајот на Европската комисија за 2014 година, Извештај на 

ЕК за проценка на секторот правосудство, Предлог Акцискиот план изготвен од 

Проектота со цел  работната група да го изготви својот дел од стратегијата за 

реформа и да се идентификуваат надлежните институции кои треба да дадат свој 

инпут кон постигнувањерто на позитивни резултати. Исто така, на средбите беа 

разгледани  предлози кои се однесуваат на делот на “Алтернативно решавање на 

спорови”, како и предлози во делот на “Пристап до правдата”.  

Во оваа извештајна година Комората на извршители ја имаше честа 

Министерот за правда г-динот Adnan Jasari да биде гостин на октомврискиот семинар 

на извршители во х. Дрим во Струга, на кој во поздравен говор до присутните 

извршители наведе дека : „Министерството за правда постојано го следи 

фунционирањето на системот на приватното извршување. Законот за извршување 

има исклучително позитивни економски влијанија со оглед на фактот што овозможува 

брза и ефикасна наплата на побарувањата на доверителите, што овозможува побрз 

обрт на средствата во стопанството и подобра бизнис клима. Процентот на 

реализација е повеќекратно зголемен во однос на претходниот систем кога 

извршувањето го спроведуваа судовите“. Министерот Јашари, додаде дека 

Министерството има добра соработка со КИРМ во насока за создавање на подобар 

систем на извршување кој ќе предводи во регионот и г-динот Јашари исто така 

порача дека една од целите кои во иднина треба да се реализираат е расчистување 

на дилемите при надзорот на извршителите од страна на Министерството за правда.  

 

Нормативна активност на Комората на извршители  
 
На ден 03.01.2014 година Министерството за правда до Комората на извршители на 

РМ го достави на мислење Нацрт Законот за извршување . Управниот одбор на КИРМ 

откако го достви текстот до сите извршители и ги сумираше пристигнатите мислења 

ги разгледа на 98-ма седница одржана на ден 08.01.2014 донесе одлука со која 
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мислење дека КИРМ го одобрува приложениот и доставениот од страна на 

Министерство за правда на РМ нацрт-текст на Законот за извршување, со напомена 

дека заради економичност Комората на извршителите нема да се повторуваат 

претходно изнесените забелешки на законски текст меѓутоа Комората останува на 

сите досега изнесените забелешки на предложениот текст на Законот за извршување. 

По повод предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за кредитно 

биро се одржа работен состанок помеѓу претставници на КИРМ, Извршител Фанија 

Каламатиева, Извршител Катерина Кокина и Славица Богоева, директор на 

Македонски кредитно биро АД Скопје на кој Комората достави свои предлози кон 

измените на Законот за кредитно биро и тоа во поглед на одредбите кои 

предвидуваат исклучок за судот од обврската за обезбедување на писмена 

согласност од субјектот на податоците за користење на податоците па се предложи 

овој исклучок да се предвиди да важи освен за судот и за извршителите односно со 

оглед на одредбата од член 41 од ЗИ, и извршител исто како и суд не би требало да  

бара согласност при користење податоци.  Претставниците на КИРМ истакнаа дека 

законот треба да предвиди извршителот како давател на податоци за да биде 

корисник на податоци да  ги пријавува единствено долговите по основ на извршни 

трошоци спрема извршител, а не и по други основи. 

Извршителите од Апелационото подрачје Битола активно земаа учество на јавната 

расправа по повод кодификацијата на Граѓанскиот законик во делот за наследни 

односи и облигационите односи со свои аргументирани предлози особено во поглед 

на предлог измените кои се однесуваат на преносот на побарување.  

Во рамки на расправа одржана на ден 11.11.2014 година во организација на 

Здружението на правници на РМ, на тема Предлог измени на Закон за задолжница, 

Комората на извршители на РМ зема учество со свои претставници Катерина Кокина 

и Снежана Андреевска кои истакнаа дека предвидената измена за задолжително 

составување на задолжница за деловен однос над 300.000 денари е во спротивност 

со основните законски начела и дека истото во пракса ќе биде дополнителен 

финансиски товар за должниците. Исто така, во организација на Здружението на 

правници на РМ, на 24.11.2014 година извршител Гордан Станковиќ и Јулита 

Ѓорѓиева земаа учество на тркалезната маса по повод Нацрт ЗУД на Законот за 
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парничната постапка објавен на ЕНЕР на 16.10.2014 година при што се дискутираше 

за искуствата од тригодишната примена на новелацијата за ЗПП. 

Претседателот на Комората Зоран Петрески и извршител Снежана Андреевска 

одржаа неколку работни состаноци со претставници на Министерството за 

информатичка технологија и администрација на кои се дискутираа предложените 

измени и дополнувања на Законот за општа управна постапка. Како резултат на овие 

средби Комората на извршители достави свој предлог на одредбите од законот на 

начин што се предложи во членот 132 од Нацрт законот за општа управна постапка 

зборовите “судски пат (судско извршување)” во ст.1 треба да се заменат со зборовите 

” од страна на извршител согласно Законот за извршување.” а зборовите  “освен кога 

е поинаку определено со посебен закон во оправдани случаи”  да се бришат. Предлог 

на Комората од страна на Министерството беше успешно прифатен и истиот беше 

инкорпориран во поднесениот Закон измени и дополнувања на Законот за општа 

управна постапка .  

 Односи на КИРМ со други институции 
 

 КИРМ во оваа извештајна година иницираше одржување на средби со сите 

институции  кои имаат допирни точки  со работата на извршителите, а со цел да се 

изнајдат решенија за конкретни проблеми на кои наидуваат извршителите при вршењето 

на нивната работа.  

 

Комората на извршители и Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, на ден 

22.09.2014 потпишаа Меморандум за соработка помеѓу двете институции како резултат 

на добрата соработка и со цел одржување на зеднички советувања заради континуирано 

стручно усовршување особено во полето на соодветна примена на законите и 

зајакнување на капацитетите. Исто така, извршителите земаа учество на обуките во 

организација на Академијата и преку свои излагања на одредени теми кои се однесуваат 

на извршувањето, меѓу кои на 14.05.2014 година се одржа советување на тема : 

„Правозаштитни средства при присилно извршување“. Понатаму, на 03.07.2014 се одржа 

советување на тема „Постaпкa по приговор против решeние со кое се дозволува присилно 

извршување“ и на ден 22.12.2014 година се одржа советување на тема „ Практична 

имплементација на Законот за извршување“.Советувањата беа наменети за судии од 

граѓанските оддели од сите апелациони подрачја и претставници на Комората на 
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извршители на РМ.  Излагања имаа Гордан Станковиќ извршител, Татјана Сусулеска 

судија на Апелационен суд  Битола, Лидија Димова од Основен суд Велес и Ѓорѓи 

Радојков, в.д. претседател на Основен суд Скопје 2. 

Понатаму, на ден  26.09.2014  година, Претставник на КИРМ,  Александар Пулејков 

,извршител од Скопје  во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел 

Шатев“присуствуваше на промоција на третиот том од публикацијата „Меѓународни 

документи за независно и ефикасно судство“. Публикацијата ги содржи мислењата 13-16 

на Консултативниот совет на европските судии (ССЕС) со референтни документи и 

селектирана судска пракса на Европскиот суд за човекови права, со фокус на мислењето 

16 посветено на односите помеѓу судиите и адвокатите. 

Исто така, претставници на Комората имаа свои излагања на семинарот на тема 

„Законска рамка и практични примери од спроведување на извршување за реализација на 

хипотека“ во организација на Стопанска комора на Македонија одржан на ден 28.01.2014 

година. 

 На 26.02.2014 година извршител Премтим Ќерими присуствуваше на годишна 

конференција за оценка на остварувањето на Државната програма за превенција и 

репресија на корупцијата и Државната програма за за превенција и намалување на 

појавата за судир на интереси со Aкционен план 2011-2015  во организација на 

Државната комисија за спречување на корупција. 

 На 12.11.2014 година извршител Магдалена Симовиќ Давидовска учествуваше на 

завршна конференција на проектот Техничка помош за зајакнување на организациските и 

институционалните капацитети за заштита на личните податоци на Дирекцијата за 

заштита на личните податоци . 

 На 24.11.2014 во Охрид, во рамки на советувањето во организација на Народниот 

правобранител на тема „ Заштита на уставните и законските права на граѓаните во 

постапките на извршување “ извршител Николче Диневски од Битола и извршител Христо 

Јованов од Скопје имаа свои излагања кои се однесуваа на постапкате за извршување од 

сметки во банка и чл.105 од ЗИ и дисциплинската постапка и  одговорност на 

извршителите според Законот за извршување. 

 Комората оствари успешна соработка со Управата за јавни приходи со која оствари 

неколку успешни средби на темите кои ги засегаат извршителите, меѓу кои значајно е да 
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се напомене дека Комората на извршители на РМ по повод обврската за воведување на 

фискален апарат со GPRS уред се обрати со допис до УЈП со кој укажа дека 

извршителите се даночни обврзници меѓутоа истите согласно чл. 35 став 4 од Закон за 

извршување, примаат парични уплати и вршат префрлување на пари од реализирани 

извршувања исклучиво преку своите посебни сметки кај носителите на платен промет и 

истите во досегашната пракса немаат случаи на готовински плаќања во своите 

канцеларии, па врз основа на ова Управата за јавни приходи на РМ достави допис до 

Комората со кој известува дека извршителите немаат обврска за регистрирање на 

фискален апарат. 

 КИРМ ја продлабочи и соработката со Врховниот суд на Република Македонија,  како 

и со Апелационите судови преку остварување на редовни средби и нивно присуство на 

семинарите на Комората. Во рамки на што на ден 19.05.2014 година извршител Зоран 

Петрески од Скопје, извршител Христо Јованов од Скопје и извршител Весна Деловска од 

Скопје присуствуваа на состанок во организација на Здружението на судии на Република 

Македонија на кој беа изнесени десетте најбитни прашања кои ги засегаат извршителите 

а се однесуваат на невоеначена пракса во постапувањето на претседателите на судовите 

при одлучување по приговори по неправилности во извршувањето.  

На 07.02.2014 година по повод преносот на извршните предмети од судовите во 

надлежност на извршителите и нотарите Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на 

Република Македонија, ги достави до Комората следните заклучоци од седници одржани 

на ден 04.10.2013 година и 17.01.2014 година: 

 На решението за извршување, задолжително треба да се става потврда за 

правосилност и извршност. 

 Во случаите кога со донесување на решение за извршување, со кое е усвоен 

предлогот за извршување, покрај главницата е дозволено извршување за наплата и на 

камата и извршни трошоци, иако во тие предмети повеќе од 5 и до 10 години не се 

превземени извршни дејствија и не се наплатени побарувањата на доверителите, треба 

да се примени законската регулатива. 

 Доставата на неправосилните предлози за ивршување, нотарите треба да ја вршат 

според одредбите на сега важечкиот Закон за парничната постапка. 

 Во извршните предмети во кои предлогот за извршување врз основа на веродостојна 
исправа е поднесен навремено, предложеното извршување е дозволено и е започната 
постапката за извршување, но не е завршена, се применува член 377 од Законот за 
облигационите односи за прекин на роковите за застареност. 
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На ден 09.09.2014 година Државниот архив на РМ преку свои овластени 

инспектори изврши инспекциски надзор над целокупното архивско работење на Комората 
на извршители, врз основа на кој беше доставено Решение со задолженија да се 
формира комисија и да се спроведе попис и опис во КИРМ.Комората на извршители на 
РМ постапи по задолженијата од Решението од 09.09.2014 година на Државниот архив  и 
со одлука на Управниот одбор формираше Комисија која согласно Листата за архивски 
материјал од трајна вредност и Листата на документарен материјал со рокови за чување 
изврши одбирање на архивскиот материјал од трајна вредност од документарниот 
материјал со рокови за периодот од 2006 до 2013 година како и изготви евиденција ( 
попис и опис) за архивскиот материјал од трајна вредност за периодот од 2006 до 2013 
година во предвидениот рок заклучно со 30.12.2014 година. Исто така, Комората на 
извршители по неколку спроведени состаноци со стручните лица од Државниот архив на 
РМ по повод обврските кои произлегуваат за извршителите како лица кои вршат јавни 
овластувања и се иматели на  архивски материјал изработи предлог листи и планови и во 
име на 74 извршителите кои дадоа своја согласност, поднесе барање за добивање на 
согласност за примена на планот и листите од Државен архив на РМ, врз основа на кое 
извршителите добија Решение УП.бр.17-546 од 30.12.2014 година за дадена согласност 
за примена на Планот за архивски знаци за распределување на актите, Листата на 
архивски материјал и Листата на документарен материјал за 2015 година. 
Односи на КИРМ со невладини и странски институции 
 

Комората на извршители ја продолжи соработката со УСАИД Проектот за зајакнување на 

судството и на големо задоволство УСАИД и одобри финансиска помош на Комората за 

покривање на трошоците за предавачите на едукативни средби на извршителите како и 

финансиски ги подржа годишните известувања за медиумите, а воедно КИРМ имаше чест 

претставници на УСАИД да земат учество на настаните организирани од страна на Комората. 

 

Во текот на оваа извештајна година Комората зема учество во истражување на тема 

извршување со потполнување на прашалник за истражувањето кое го спроведуваше 

Европската банка за реконструкција и развој  .  
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238675306&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout 
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Односи со медиумите 

 

А. Годишно известување на претставниците на медиумите 
 

Комората на извршители на РМ во периодот 07-09 март 2014 година во х. Глигоров 

Струмица одржа Годишно известување на претставниците на медиумите на кое Презентација 

на Годишниот извештај за работата на Комората на извршители за 2013 година и излагање за 

Новини предвидени со новиот Нацрт Закон за извршување имаше Гордан Станковиќ, 

Претседател  на Комора на извршители на РМ .   На тема Осврт на структурата на извршните 

трошоци и наградата за работата на извршителите предаваше Саветка Георгиева, член на 

Дисциплинска комисија на Комора на извршители на РМ, додека Зоран Димов , член на 

Управен одбор на Комората на извршители на РМ имаше излагање за „Европски трендови во 

извршувањето “  Годишното известување на претставниците на медиумите беше финансиски 

подржано од страна на УСАИД Македонија Проект за јакнење на судството. 

Во периодот од 12-14.12.2014 година во х. Попова кула Демир Капија се одржа средба со 

претставници на медиумите на која Претседателот на Комората, Зоран Петрески ги 

презентираше постигнатите резултати во извршувањето од првите три квартали на 2014 

година, како и предизвиците во извршувањето во Македонија. Осврт кон извештај на Европска 

комисија за подготовка на програмата на ЕУ за подршка на  правосудството имаше Гордан 

Станковиќ, член на Управен одбор на Комората на извршители на РМ, во рамки на оваа средба 

излагање пред новинарите имаше Стојанче Рибарев Претседател на Апелационен суд Штип на 

тема „ Системот на приватно извршување во РМ од аспект на судството “. 

Извршителот Премтим Ќерими од Куманово, член на Управниот одбор на КИРМ говореше на 

тема „Доставување на писмена“, додека Емилија Павловска, потпретседател на Комората на 

извршители и извршител од Штип зборуваше за заштитата на должникот при извршување. 

На годишните известувања на Комората на извршители на РМ присуствуваа тринaесет 

претставници од следните медиуми : Фактор, Alsat M; МИА; Вечер; Алфа; 24 Вести; Сител; 

Вест; Фокус; МТВ 1, Телеграф, Инбох 7, МТВ 2; Коха; Мета; Нова Македонија. 

Комората во оваа година започна со издавање на гласило на Комората насловено „ Правда „ 

кое еднаш месечно се издава во форма на подлисток во рамки на дневниот весник Нова 

Македонија и кое обработува теми поврзани со извршувањето а воедно интервју дадоа и 

Претседателот на Врховниот суд на РМ, Министерот за правда, обвинители и правни експерти. 
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Планови на Комората за 2015 година 

Комората на извршители во 2015 година планира особен акцент да стави на подобрување на 

континуираната едукација на извршителите преку одржување на практични обуки и регионални 

средби и работилници на ниво подрачја на основни судови за кои се именувани извршителите. 

Во текот на претстојната 2015 година во план е модернизирање на Комората со реализирање 

на проектот „e-комора“ преку воспоставување на Електронски адресар, Електронско 

поднесување на претставки до КИРМ,  како и воведување на унифицирано Софтверско 

решение за генерирање на извештаи до правда, УЈП и други државни органи. 

Комората во текот на 2015 година планира да биде присутна во полето на односи со медиумите 

со одржување на средби за  Годишно известување на претсвниците за постигнатите резултати 

во извршувањето и преземање на поголем број на активности за промоција на Комората преку 

пресконференции и почести Соопштенија до јавноста и други мерки за подобрување на имиџот 

на извршителите во јавноста. Исто така ,Комората на извршители на РМ во претстојната 2015 

одина планира да продолжи со издавањето на месечен извршителски весник во форма на 

подлисток а со подобрување на имиџот на извршителите во јавноста. 

 

Комората на извршители на РМ во претстојната 2015 година планира да ги интензивира 

односите со Народниот правобранител, со цел разјаснување на дилемите и правните прашања 

кои се јавуваат во канцелариите на Народните правобратили а кои се однесуваат на 

извршителската должност во релација со заштита на социјалните права на граѓаните. 

 Комората планира да ја продолжи досегашната одлична соработка со долгогодишниот 

партнер на КИРМ УСАИД Македонија Проект за јакнење на судството. 

 

Во однос на релациите со домашните институции, мошне е значајно да продолжи 

добрата соработка со Министерството за правда на РМ, а особено со проактивно учество на 

Комората на извршители во фазата на подготовка на подзаконските акти кои следствено ќе се 

јават како потреба со донесувањето на новиот Закон за извршување чиј носител е 

Mинистерството за правда а воедно и учество во донесување на нова Тарифа со цел 

воведување на ставки за дејствија кои извршителите реално ги превземаат во пракса а во 

моментот не се опфатени со постоечката Тарифа, и како најбитно прашање Комората ќе вложи 

напор за регулирање на цена на извршни дејствија и награда согласно очекуваните нови 

законски надлежности на извршителите во претстојната година. 
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  Планирани активности 2014 година Реализација 

  План Мерки Состојба  

1 
Континуираната едукација на 
извршителите 

Одржување на семинари користејќи ги 
можностите ИПА фондовите на ЕУ и 

програмата ТАИЕХ 

тековно 

2 
Подобрување на односите со 
медиумите 

Годишно информирање на медиумите 
во месец март, семинар со медиумите 

во мај и декември 

остварено 

3 Средби со регионалните комори  Континуирано 
остварено 

4 

Интензивирање на односите со 
Јавното обвинителство на РМ и 
Министерството за внатрешни 
работи на РМ  Одржување на 4 регионални средби 

остварено 

5 

Да продолжи добрата 
соработката со Министерството 
за правда Континуирано 

остварено 

6 
Изработка на сите подзаконски 
акти и акти на Комората 

По донесување на Законот за 
извршување од страна на Собранието 

тековно 

8 Проект „e-комора“ 

Воспоставување на  електронски именик 
на извршителите, замениците и 

помошниците на извршители на РМ, 
софтверско решение за обработка на 

податоците од извршителите. 

остварено 

9 
Издавање на извршителски 
весник 10 броја годишно 

остварено 
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                                План на КИРМ за 2015 година 

1. Континуирана едукација на 

извршителите  

- Одржување на три семинари 

- Одржување на еднодневни наменски  семинари 

- Продолжување на соработката со Академијата на судии и јавни 

обвинители и учество во нивните обуки 

2. Континуирани средби со претседателите 

на Основните судови  

- Одржување на неколку средби со претседателите на основните судови 

и извршителите по определени подрачја 

3. Средби со претседателите на 

Апелационите судови  

- Одржување на заедничка средба на претседателитена  Апелационите 

судови заради усогласување на праксата 

- Средба на претседателите на основните судови и претседателот на 

Апелационото подрачје 4 средби 

4. Нов закон за извршување - Кампања за новиот закон 

- Обуки за примена на законот 

5. Изработка на подзаконските акти  за 

новиот закон за извршување 

- Активна улога на КИРМ во изработката на подзаконските акти по 

донесување на новиот закон за извршување 

6. Донесување на нова Тарифа  - Учество во изработката на новата тарифа 

- Активности за усогласена примена на тарифата 

- Воведување на нови ставки во тарифата 

7. Соработка со министерството за правда   - Донесување на новиот закон 

- Статусот на извршителите 

- Заедничка изработка на подзаконските акти 

8. Проширување на надлежноста на 

Извршителите   

- Прекршоците 

- Данокот на имот 

- Вонсудска наплата 

 

9. Одржување на односите со Медиумите - Две средби со новинарите 

- Гостување во емисии на национални и локални телевизии 

10. Издавање на подлистокот правда и 

негово подобрување  

- Издавање на 10 броја на правда 

- Подобрување на изгледот на веб страната 

- Зголемување на бројот на страници на Правда 

11. Проект  е-комора  - Електронски адресар 

- Електронско поднесување на претставки 

- Прашања до комората 

- Софтверско решение за извештаите до правда УЈП и други државни 

органи 

12. Промоција на КИРМ - Зголемување на угледот на КИРМ преку средби со институции 

- Средби со други комори во РМ 

- Донации од страна на КИРМ 
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Скопје, 02.02.2014 година                                        КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ 

    НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА        

  Претседател, 

                              Зоран Петрески  

13. Нормативна  дејност - Донесување на нов Статут 

- Деловник за работа на собранието на КИРМ 

- Донесување на правилник за дисциплинска одговорност 

- Донесување на правилник за контрола на примена на тарифа 

14. Одржување на контакти со 

регионалните комори на извршители  

- Одржување на редовна комуникација 

- посета на нивни семинари 

- Посета од нивна страна на наши семинари 

- - Размена на искуства 

15. Еднаква поделба на предметите помеѓу 

извршителите  

- Изготвување на анализа за бројот на предмети кои потекнуваат од  

доверител држава и нејзините органи 

- Анализа на последиците од воведувањето на еднаква распределба 

- Изработка на предлог правилник за начин и постапка за еднакво 

распределување на предметите 


