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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

за работата на Комората на извршители на Република 
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Општ преглед на поставеноста и активностите на  извршителите  во 

Република Македонија 

 

 

 

   Во оваа извештајна година, вкупниот број на извршители на 31.12.2015 

година изнесуваше 99, 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 двајца нови извршители кои станаа членови на Комората на 

извршители. 

 

Во текот на 2015 година, во Именикот на извршители при Комората 

на извршители се спроведе упис двајца новоименувани извршители: 

 

1. Силвана Митевска именуван за извршител за подрачје на Основен суд 

Штип и Основен суд Свети Николе и 

2. Методија Костадинов именуван за подрачје на Основен суд Скопје 1 

Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје. 
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Mоменталната состојба на пополнетост на извршителските места е следната: 

Извршители по подрачни судови 2015 година 

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 

35 35 1 100,00 

9. Основен суд Струмица и Основен 
суд Радовиш 

7 9 2 77,78 

10. Основен суд Тетово 5 8 3 62,50 

11. Основен суд Штип и Основен 
суд Свети Николе 

7 7 1 100,00 

ВКУПНО: 99 132 35 75,00 

 

На барање на Комората 99 извршители пополнија и приложија до КИРМ анкетни листови зa 

2015 година, по чие сумирање, беа добиени следниве податоци: 
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Анкета за 2015 година 

Р.б. Прашање Одговор 

1 

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

625 

2 

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

526 

  * со средно образование 130 

  *дипломирани правници 366 

  *со друго високо образование 72 

  
*дипломирани правници со 
положен правосуден испит 

155 

  
*дипломирани правници со 
положен испит за извршители 

96 

  
*(друго ако има допиши)-основно 
образование 

11 

3 Број на волонтери 21 

4 Број на помошници извршители 62 

5 Мојот Заменик извршител е  
а) вработен во мојата канцеларија 15 

б)друг извршител 84 

6 

Со колку компјутери вкупно 
располагате Вие и вашите 
вработени во извршителската 
канцеларија? 629 

7 
Дали се истите мрежно поврзани ?          
( одговорете со да или не) Да 99 

8 Дали користите електронски пристап до услугите на (одговорете со да или не) 

                          ДА                        НЕ 

  *Централен регистар                       63                         36 

  *Управа за јавни приходи                       54                         45 

  *КИБС                       99                          0 

  *Катастар                       72                         27 

  *Службен Весник                       18                         81 

  *е банкинг плаќање                       84                         15 

  
*On line бази на закони и прописи 
(академика или др.)                       45                         54 

9 

Извршителот има склучено договор 
со користење на системот на 
Регистарот на задолжници на 
ЦРРМ ?    (одговорете со да или не)                       40                        59 

10 

Извршителот има квалификуван 
сертификат издаден од овластен 
издавач на сертификати - токен за 
електронски потпис?   (одговорете 
со да или не)                      96                            3 
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Согласно што, вкупниот број на вработени лица во извршителските 

канцеларии, не вклучувајќи ги извршителите, изнесува  526 што е за  19  лица 

повеќе од минатата извештајна  година,  oдносно, изразено по години просечниот 

број на вработени во канцелариите е во постојан пораст.  

Година 
Број на 

извршители 
Број на вработени 

Просечен број на 
вработени во 

канцеларија (без 
извршител) 

2008 54 231 4,28 

2009 77 177 2,95 

2010 79 375 4,69 

2011 91 339 3,85 

2012 92 400 4,35 

2013 98 460 4,69 

2014 97 507 5,23 

2015 99 526 5,31 

 

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

иако истовремено зголемен бројот на користење на е-услуги на канцелариите, и 

има благ пад на бројот на примените барања на извршување сепак 

зголемувањето на персоналот во извршителските канцеларии е 

пропорционален со  обемот на предмети во оптег во канцелариите видно од  

растот на стапката на реализација 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% 

2015 154.522 526 33,95% 

    

 

Комората на извршители во оваа извештајна година за свои потреби спроведе 

четири анонимни анкети, и врз основа на податоците од извршителите кои 

позитивно одговорија на барањето за учество во анкетата се дојде до следните 

резултати:1 

                                                           
1 Табелите со целосни резултати од анкетите се Прилог број 1 кон овој Извештај  
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По повод анкетата за посетеност на сајтот на Комората 70% од одговорите на 

извршителите се дека сајтот го посетуваат од еднаш до пет пати во текот на 

неделата, дека има доволно информации поврзани со работата на КИРМ и 

информации кои го олеснуваат работењето на извршителите, 90 % од одговорите 

се однесуваат дека редовно се чита весникот Правда и дека содржините од истиот 

се задоволителни. 

Анкета за утврдување на потреба од организирање на советување на 

сметководителите на извршителите за начин на пресметка и висина на придонесите 

кои треба да ги плаќаат извршителите резултираа со 80% одговори од анкетираните 

45 извршители, дека е потребно дополнително да се одржи советување по однос на 

Анкети спроведени од КИРМ во текот на 2015 година 

Р.б Анкета Број на извршители 
број на 

одговори 
процент на  
одговори 

1 Анкета за сајт на КИРМ 99 27 27,27 

2 
Анкета за советување на 
сметководители 99 45 45,45 

3 

Анкета за начин на 
пополнување на квартални 
извештаи 99 22 22,22 

4 

Анкета/ Прашалник за 
тарифата за награда и 
надоместок на другите 
трошоци за работата на 
извршителите 99 56 56,57 
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Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително 

социјално осигурување како и начинот и висината на придонесите кој требаат да ги 

плаќаат извршителите, 75 % од одговорите се однесуваат на тоа дека извршителите 

ќе обезбедат присуство на своите сметководители на советувањето и дел од нив се 

изјасниле дека има потреба да се повикаат претставници на УЈП на средбата . 

Во однос на прашањата од Анкетата која беше спроведена за начинот на 

пополнување на кварталните извештаи за работата на извршителите до Комората, 

извршителите кои земаа учество на анкетата по однос на евидентирање на примени 

барања за извршување од Општините, Јавните претпријатија и Јавните установи  се 

изјасниле со околу 70 % од одговорите дека овие се барања за извршување од 

правни лица, 80% одговориле дека предметите за наплата на судски паушал 

доставени од судот како доверител ги евидентираат во кварталните извештаи како 

барања за државни органи преку ДП на РМ. Во однос на совпаѓањето на бројот на 

бројот на должници и доверители во извештаите 80 % од анкетираните одговориле 

дека овој број секогаш се изразува како број што се совпаѓа меѓу себе од причина 

што немаат случај со повеќе доверители односно должници во еден предмет.  

Резултатите од спроведената Анкета за начин на примена на Тарифата за награда 

и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите, укажа на различен 

начин  на применување на одредбите од Законот за извршување и Тарифата од 

страна на извршителите особено во делот на спроведување достава на писмена, од 

која причина Комората при своите нормативни активности за измена на законот и 

подзаконските акти проактивно ќе се залага за јасно прецизирање на овие норми со 

цел да не се остава простор за разноликост и невоедначеност при постапувањето. 

 

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, 5 принтери, 1 факс, 1 ЛЦД 

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

1 огноотпорен ормар, мебел и работни бироа. 

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

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

едно лице вработено како самостоен референт за архивско и канцелариско 

работење, едно лице како стручен соработник како и едно лице ангажирано со 

договор за приправнички стаж на определено време . 
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Постигнати резултати во извршувањето 

Во извештајната 2015 година, бројот на вкупно примени барања за извршување во 

99 извршителски канцеларии изнесува 154.522 односно примени се помал број на 

предмети од минатата 2014 година, додека пак процентот на завршени предмети 

(реализација) по однос на примени предмети во оваа извештајна година е зголемен 

и изнесува 33,95% што претставува зголемување од приближно 3 % во однос на 

2014 година кога процентот изнесуваше 30,99%. Вкупниот износ на наплатени 

средства од извршување кои извршителите го наплатиле за доверителите во 2015 

година изнесува  107.646.962,00 евра. Поради поголема прегледност сумираните 

податоци од месечните извештаи на извршителите за 2015 година, се изразени 

табеларно по судски подрачја: 

Податоци од резултати по подрачја на извршители од 2015 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 6.179 2.714 43,92 1.845.797,58 € 

2. Основен суд Битола и 
Основен суд Ресен 

7 6.830 3.388 49,6 7.605.755,92 € 

3. Основен суд Велес, Основен 
суд Гевгелија, Основен суд 
Кавадарци и Основен суд 
Неготино 

9 15.634 6.422 41,08 6.280.135,50 € 

4. Основен суд Гостивар и 
Основен суд Кичево 

5 6.669 1.934 29 4.704.939,09 € 

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

9 9.110 2.966 32,56 4.936.336,37 € 

6. Основен суд Охрид, 
Основен суд Струга и Основен 
суд Дебар 

5 6.234 1.828 29,32 3.138.101,02 € 

7. Основен суд Прилеп и 
Основен суд Крушево 

5 9.740 3.328 34,17 5.463.056,07 € 

8. Основен суд Скопје 1 и 
Основен суд Скопје 2 

35 67.242 20.857 31,02 59.408.360,70 € 

9. Основен суд Струмица и 
Основен суд Радовиш 

7 9.675 3.854 39,83 5.186.200,72 € 

10. Основен суд Тетово 5 8.519 1.753 20,58 4.835.500,88 € 

11. Основен суд Штип и 
Основен суд Свети Николе 

7 8.690 3.413 39,28 4.242.778,36 € 

ВКУПНО 99 154.522 52.457 33,95% 107.646.962,21 € 
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Споредбено по години, резултатите за спроведување на извршување врз основа на 

доставените месечни извештаи за работа на извршителите се следните:  

 

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 

2015 154.522 52.457 33,95% 107.646.962 

10 години 895.224 291.858 32,60% 830.104.344 

 

Процентот на реализација изразен по подрачја на кои се именувани 

извршителите во 2015 година значително се разликува при што подрачје со 

наголем процент на реализирани извршни исправи е подрачјето на Основен 

суд Битола и Основен суд Ресен со 49,6 % додека пак подрачје на кое има 

најмала реализација на извршни исправи во однос на примените барања за 

извршување во тековната година е подрачјето на Основен суд  Гостивар и 

Основен суд Кичево со процент на реализација од 29 %. 

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 3.653.614.183 денари, додека пак најмалку 

наплатиле извршителите на подрачјето на Основните судови Кочани, 

Берово, Виница, Делчево односно 113.516.551 денари .  

Десетгодишните резултати укажуваат на постојаност во стапката на 

реализација кај извршителите со просечен процент од околу 33%. 

Извршителите во своето десетгодишно постоење вкупно наплатиле 

830.104.344,00 евра средства за доверителите.  
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Гледано сумарно од податоците од последните три години (2013,2014,2015) 

извршителите од подрачјето на Основниот суд Скопје 1 Скопје и Основниот суд 
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Скопје 2 Скопје го имаат наплатено најголемиот износ на парични средства за 

доверителите во однос на останатите подрачја односно вкупен износ од 

10.780.755.134,00 денари додека именуваните извршители за подрачјето 

Основен суд Гостивар и Кичево имаат наплатено најмал износ на парични 

средства  во висина од 760.977.088,00  денари, споредбено со останатите 

подрачја. 

 

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 :  

ДО 3 МЕСЕЦИ

ОД 3 ДО 6 МЕСЕЦИ

ОД 6 ДО 12 МЕСЕЦИ

НАД 1 ГОДИНА

18236

5726

7037

18453

16729

5521

7290

22899

Времетраење на извршувањето

2015 година
2014 година

 

Споредбено за последните три извештајни години, бројот на реализирани 

извршни исправи од страна на извршителите континуирано расте 
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Преглед на број на реализирани извршни исправи по години

 

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 во 

извештајната 2015 година е 220 што е двојно помалку барања за непарични во 

споредба со претходната година.  

 

220
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900

1073

701

812

2015 
година

2014 
година

2013 
година

2012 
година

2011 
година

2010 
година

2009 
година

2008 
година

Споредбен приказ на примени 
барања за извршување за 

непарично побарување по години
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Според типот на непарично побарување во 2015 година, структурата останува 
непромената како и претходните години со најголем број на барања за 
реализирање на извршни исправи за испразнување и предавање во владение на 
недвижности. 

2014 година
2015 година

0
10
20
30
40
50
60
70

66

10
24 24

0 3 7

59

12 16 20

1 3
13

Споредбен приказ на барања за извршувања заради остварување на 
непарично побарување за 2014 и 2015 година

 

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 :  

Споредбен приказ на барања за извршување по основ на побарување 

Барање за 
извршување 
според основ 
на побарување 

2015 
година 

2014 
година 

2013 
година 

2012 
година 

2011 
година 

2010 
година 

2009 
година 

2008 
година 

Вкупно 

За наплата на 
непарично 
побарување 

220 500 495 622 900 1,073 701 812 5,323 

За наплата на 
парично 
побарување 

154,302 159,075 140,325 165,921 75,457 106,961 97,797 71,849 971,687 

 
Врз основа на добиените податоци за последните две години, извршителите 

во полза на државата наплатиле вкупен износ од  385.659.210,00 ден.  Воедно, во 
истата временска рамка 2014-2015 година назад во стопанството се влезени  вкупно  
10.633.106.984,00 денари, благодарение на реализацијата од страна на 
извршителите во РМ, односно 80 % од вкупно наплатените средства биле во полза 
на деловните субјекти во земјата. 

 

Износ на наплатени сретства кон доверители правни лица и ДП на РМ за 2014 и 2015 година 

р.б. Година 

Структура на 
наплатени 
средства 
според довер
ители - за 
РМ  

Структура на 
наплатени 
сретства 

според довери
тели - за 

правни лица 

Вкупен износ на 
наплатени средства од 

извршување 

Процент 
на 

наплатени 
средства 

за довери
тели- РМ 

Процент на 
наплатени средства 
за доверители 
правни лица од 
вкупно наплатените 
средства од 
извршување 

1 2014 
177.416.100,0

0 ден. 
5.261.682.045,0

0 ден. 6.634.421.234,00 ден. 2,67 79,31 

2 2015 
208.243.110,0

0 ден. 
5.371.424.939,0

0 ден. 6.620.288.175,00 ден. 3,15 81,14 

Вкупно 
385.659.210,0

0 ден. 
10.633.106.984,

00 ден. 13.254.709.409,00 ден. 2,91 80,22 
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Активности на КИРМ преку органите и комисиите на Комората  

 

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

извршители, во текот на оваа извештајна година има одржано една редовна и две  

вонредни седници, на кои беа донесени следниве поважни  одлуки:  

 На седница на деветто редовно Собрание на КИРМ одржано на ден 

06.02.2015 година во хотел Сириус, Струмица беа донесени одлуки со кои 

се усвои годишниот извештај за работа на Комората за 2014 година, Планот 

за едукација за 2015 година, Завршна сметка и фанисиски извештај за 2014 и 

Финансиски план за 2015 година . 

 

 Вонредно Собрание на КИРМ одржано на ден 04.09.2015 година во Хотел 

Русија, Скопје 

Претседателот на КИРМ по писмено барање на членови на Комората на ден 

04.09.2015 година го закажа триесетивторото вонредно Собрание на Комората на 

извршители на РМ на кое се разговараше и се рагледуваа предлози и барања и се 

усвоија препораки за успешна работа на извршителите во променети услови за 

работа а на истото учество зема и г- дин д-р Горан Рафајловски од Друштвото за 

консалтинг Рафајловски Консалтинг ДОО Скопје. На собранието беа разгледувани 

прашања кои произлегуваа од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

придонеси од задолжително социјално осигурување, како и начинот и висината на 

придонесите кои треба да ги плаќаат извршителите до 21.12.2014 година и во 2015 

година. На вонредното Собрание на Комората на извршители на РМ беа дадени 

предлози да се одржат и остварат средби на кои учество би земале 

сметководителите на извршителите и Г- дин Горан Рафајловски од Друштво за 

консалтинг Рафајловски Консалтинг ДОО Скопје како и да се достават барања до 

Министерство за финансии на РМ со аргументи од Друштвото за консалтинг 

Рафајловски Консалтинг ДОО Скопје и да се проследат истите до Нотарската 

Комора на РМ како и до Адвокатската Комора на РМ. Во рамки на оваа седница на 

Собранието свое излагање имаше извршителот Снежана Фитеска како член од 

групата  формирана заради ревидирање на дел од Правилниците, која истакна дека 

потребата од донесување на измени во истите била огромна со оглед на факот што 

извршителите се соочувале со одредени проблеми а посебно со Правилникот за 

формата и содржината и начинот на водење на евиденцијата за примените барања 

за извршување и Правилникот за начинот на вршење надзор над работата на 

Комората на извршители на РМ и извршителите. Извршителот даде краток осврт на 

некои од измените во Правилникот за определување на бројот на извршителите и 

распоредот на службените седишта на извршителите на РМ, Правилникот за видот 

на опремата и просторот потребни за вршење на извршни работи, Правилник за 

формата и содржината и начинот на водење на евиденцијата за примените бараеа 

за извршување како и Правилникот за начинот на вршење надзор над работата на 

Комората на изврштели на РМ и извршителите. На вонредното собрание, 

Претседателот ги информираше извршителите за измените во Законот за 
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извршување и посебно истакна дека во новиот закон се предвидува институтот 

вонсудска наплата на побарувањата а на истото беше даден предлог во однос на 

барањата за извршување поднесени од државните органи, банките и јавните 

претпријатија на РМ кои се јавуваат во својство на доверител од 01.01.2016 година, 

извршителите да не ги примаат и земаат во работа предметите за кои доверителите 

не плаќаат цена на администрирање.   

 

 На седница на вонредовно Собрание на КИРМ одржано на ден  

15.12.2015 година во хотел Холидеј Ин Скопје беа на разгледувани точките од  

дневниот ред по повод донесување на препорака за постапување по Тарифата за 

награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите  и 

формирање на Комисија за контрола на воедначена примена на Тарифата за 

наградa и надоместок на другите трошоци за работа на извршителите. На 

седницата на собранието беше донесена следната одлука : 

„ Се одложува разгледувањето и усвојувањето на предлог одлука за основање на 

Комисија за контрола на воедначена примена на Тарифата  за награда и 

надоместок на другите трошоци за работа на извршителите и акти за работа на 

Комисијата. 

Се задолжува Претседателот на КИРМ да формира Комисии по апелациони 

подрачја со цел ревидирање и усогласување на конечен предлог текст на одлуки за 

основање и работа на Комисија за контрола на воедначена примена на Тарифата за 

награда и надоместок на другите трошоци за работа на извршителите.“  

 

          

2. Управен одбор на КИРМ 

 

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

има одржано   10 седници, на кои беа донесени следниве поважни одлуки: 

 

 Се одобрува финансиска помош од 70.000 денари на Јурика за Охридска 

правна школа . 

 Се ангажира лицето Кристина Терзиевска на работно место правник во 

Комората на извршители на РМ на определено време од три месеци преку Агенција 

за времени вработувања Спид. 

 Донесување одлука за одобрување на средства  за репрезентација на 

фудбалски тим во Софија во Бугарија во висина  од 150.000  денари. 

 Комората да се обрати писмено со предлог до Министерот за правда со 

барање за да се формира работна група со цел измена на подзаконски акти. 

 Седниците на Стручен совет на КИРМ не се јавни . 
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 Извршителите на РМ се согласуваат да ги пружаат своите услуги на ЕВН 

Македонија така што сите извршители ќе добиваат еднаков број на предмети. 

Секој извршител ќе доставува еднаш месечно на доверителот ЕВН ексел табела 

која ќе содржи податоци заеднички договорени. 

Извршителот нема да дава податоци за денот и износот на наплатени средства 

бидејќи тој податок го поседува и доверителот. Извршителот нема да дава податоци 

за целта на уплатените средства и особено нема да дава податоци за фактурата 

која се намирува туку само податок под кој И број се врши уплатата и дали 

паричниот износ е уплатен на име извршни трошоци, парнични трошоци, камата или 

главен долг. 

Извршителот може да се договори со доверителот кои дејствија ќе ги превзема по 

правило, но не може да договори исклучување на преземање од некои дејсвија 

бидејќи во некои случаи на такво нешто не присилува ЗИ. 

На ниту еден извршител не му е дозволено да работи без да наплатува свои 

дејствија согласно тарифата.   

Извршителите се согласуваат и го овластуваат УО на КИРМ да преговара во име на 

сите извршители со ЕВН Македонија, како и во иднина со сите големи доверители а 

во смисла на одредбите од оваа одлука . 

 Комората на извршители на РМ да се обрати со допис до ФОНД ЗА ПИОМ во 

кој ќе му укаже на обрската на сите институции да соработуваат со извршителите  

согласно член 41 од Законот за извршување 

 Се овластува претседателот на Комората да оствари состаноци со 

претседателите на Адвокатската комора и Нотарската комора со цел  заеднички да 

ги застапуваат интересите на членовите во поглед на измени на Законот за  

задолжително социјално осигурување од аспек на намалување на обврската за 

плаќање на придонеси во највисока основица од осум плати. 

 Комората на извршители на РМ да достави до УЈП допис со предлог да 

електронски да се доставуваат податоците за висина на плата на должник  до 

извршителите. 

 Се определуваат Емилија Павловска и Анѓелка Ефкоска да бидат членови на 

делегацијата  на Комората на 22 Meѓународен конгрес на МУСИ во Мадрид. 

 Се определува буџет од 150.000 денари за превоз, топки, тренерки и 

фудбалски терени за тренинзи на фудбалската репрезентација. 

 Комората на извршители на РМ го разгледа барањето за правно мислење во 

врска со примена на член 177 став 3 од Законот за извршување во поглед на правна 

судбина на остатокот од средства од положена гаранција по неуспешна продажба 

поради неплаќање на продажна цена од страна на купувачот кој понудил највисока 

цена на усното јавно наддавање, и утврди дека извршителите во ваков случај треба 
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од положената гаранција да ги намират трошоците за новата продажба и да ја 

надоместат разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата 

продажба, согласно што е неспорно дека одредбата од Законот за извршување е 

јасна и недвосмислена за начинот на кој треба да се постапува со средствата на 

име положена гаранција во случај на неположена цена од страна на купувачот. 

 Се усвојува предлог Правилникот за работа на Комисија за едукација на КИРМ. 

 Правата на децата што се состојат во парични примања, не можат да бидат 

предмет на извршување согласно член 7 став 2 од Закон за заштита на децата. 

 Комората за интерна употреба да го преведе и издаде на македонски и албански 

јазик Светскиот кодекс за извршување од мај 2015 година на Меѓународната унија на 

судски извршители (UIHJ) . 

Да се побара од сите извршители во Република Македонија електронски да достават 

предлози и препораки за прославата на 10-годишнината на Комората на извршители на 

РМ. 

Да се прознесат извршителите кој сакаат да се вкучат и да бидат дел од одборот за 

организација на 10-годишнина на Комората на извршители на РМ. 

 Врз основа на Пресуда на Апелационен суд Скопје 2 Скопје РОЖ.бр.1172/14 од 

28.10.2015 година по повод работен спор на КИРМ со Снежана Пижевска од Скопје со 

која се потврдува Пресудата на Основен суд Скопје 2 Скопје РО.бр.29/14 од 14.07.2014 

година, се менува Правилникот за систематизација на работни места во Стручната 

служба на Комората на извршители на РМ на начин што  работното место Реден број и 

назив на работното место : 2.  Виш стручен соработник за    дисциплинска постапка со 

Звање на работното место: Виш стручен соработник се преименува во работно место 

Стручен соработник. 

Одлуката стапува на сила веднаш а ќе се применувава од 01.12.2015 година . 

 Управниот одбор дава согласност на Претседателот да продолжи со преговорите 

со ЕВН за измена и ревидирање на Правилата за соработка на ЕВН со извршителите  

 Се овластува Претседателот на Комората да отвори наменска сметка за донации 

и спонзорства на Комората. 

 Комората да достави барање за донација до сите извршители со цел 

финансирање на потребите за тренинг на фудбалската екипа на Комората. 

 Се прифаќа барањето за соработка од SEELS за вмрежување на Комората на 

извршители на РМ во веб-базата на волонтери  на  проектот на Југоисточна европско - 

правна мрежа : ЕУ Отворена размена и негова компонента – Здружение на волонтери . 
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 Се укинува Одлуката на Управен одбор за прием на странки во Комората од 

страна на членовите на Управниот одбор на Комората на извршители на РМ. 

Прием на странки во Комората да врши Стручната служба на Комората со потполнување 

на писмен извештај за прием на странки. 

Прием на странки од страна на Претседателот или членовите на Управниот одбор ќе се 

спроведе во случај да се утврди потреба согласно содржината од извештајот за прием 

или писмениот поднесок од странката со приложени писмени документи.  

 

 Работното време на Комората на извршители на РМ за прием на странки во 

Комората на извршители на РМ е вторник и четврток од 10-14 часот. 

Работното време на писарница за прием на писмена е секој ден од 08.30- 14.30 часот. 

 

 Се разгледаа понудите за печатење на уписниците за примени барања за 

извршување на Графохартија од 05.11.2015 година и на Европа 92 Кочани од 03.11.2015 

година. 

Се прифаќа понудата на Печатница Европа 92 Кочани бр. 15-010-001015. 

Се задолжува Стручната служба на Комората да нарача 300 примероци од уписниците 

да бидат испорачани во просториите на Комората.  

 

 Се дополнува Правилникот за систематизација на работни места на 

Комората со работно место : „помлад стручен соработник“ 

Квалификации потребни за стручен соработни : правен факултет, положен правосуден 

испит и најмалку две години работно искуство во правосудството. 

 

 Се усвојува предлог текстот за одлука за формирање на Комисија и акти за 

постапување на Комисијата за контрола на воедначена примена на Тарифата од група 

извршители од Битола со дополение и измени : 

Наместо зборот „шестмесечен“ да стои “тромесечен извештај’’ 

Наместо „заклучок за отфрлање’’ да стои „заклучок за одбивање“ 

Да се додаде ставот : „ По исклучок не се наплаќа авансно за доверител каде застапник 

е ДП на РМ односно судовите во РМ. “ 

Дополнетиот и изменет предлог текст на акти за Комисија за контрола да се достават на 

разгледување на Собранието на РМ. 

 

 Да се извести Општина Ѓорче Петров дека сите институции се должни согласно 

член 41 од Законот за извршување да соработуваат со извршителите, согласно што 

Управниот одбор е на мислење дека на барање податоци од извршител општините 

треба да одговорат позитивно на барањето на извршителот. 

 Управниот одбор во текот на оваа извештајна година усвои вкупно 11 правни 

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

се интегрално приложени кон овој Извештај како Прилози бр. 2  . 
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  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 четири 

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 претставки 
 

До Комората на извршители на РМ во периодот од 1 јануари 2015 година до 

31 декември 2015 година беа доставени вкупно 352 претставки од странки со кои се 

приговара на работа на извршителите. По претходни 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 претставката е отфрлена. 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 во рамки на својата надлежност по чл. 69 од Законот за извршување во 

текот на оваа извештајна година одлучуваше по  вкупно  374  предмети кои се 

однесуваа на работата на извршителите, по повод кои ги донесе следните одлуки : 

 

Вкупно решени приговори од страна на Претседателот во 2015 година 

Опис на видот на одлуката вкупно 

Решение за неподнесување на предлог за дисциплинска 225 

Мислење за примена на тарифа 50 

Решение со мислење за тарифата 37 

Заклучок за прекин на постапката  1 

Решение за отфрлање 50 

Решение за констатирање на повлекување на претставка 10 

Вкупен број  374 
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Од вкупно 352 пристигнати претставки во 2015 година решени се 313 од 

пристигнатите во тековната година а останатите решени  61 се од претходната 

година како и дел се решенија по исти предмети по повод дополненија од странки, 

истовремено нерешени се вкупно 39 претставки пристигнати во текот на 2015 

година кои остануваат да бидат разгледани во наредната година а најчесто од 

причина на  непроизнесување од страна на извршителот по повод на наводите од 

приговорот.  

Според структурата на подносители на претставки до Претседателот на 

Комората должниците доминираат како подносители на претставки:  

Преглед  на подносители на претставки во 2015 година до КИРМ 

р.б. Подносител број на претставки 

1 Доверители 73 

2 Должници 258 

3 Заложен должник 2 

4 Солидарен должник 2 

5 Трети лица  15 

6 Учесник во постапка  1 

7 Не е странка во постапката 1 

Вкупно: 352 

 

Претседателот на КИРМ во текот на оваа извештајна година поднесе еден 

предлог за поведување на дисциплинска постапка до Дисциплинската комисија на 

КИРМ против извршител врз основа на сознанија од поднесена претставка до 

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

Претседателот на Комората достави петнаесет одговори по поднесени  тужби за 

поведување на управен спор  до Управен суд на РМ : 

 

Број на тужби поднесени  во 2015 година до Управен суд 
година против одлуки на  КИРМ 

  2014 2015 

Тужби против решение на 
Претседател на КИРМ 

22 9 

Тужби по решение на 
Дисциплинска постапка 

19 6 

Вкупно: 41 15 
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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, како и по повод барања податоци од  Јавното 

обвинителство на РМ . 

 

Примени барања за извршување, наплата и претставки од ДП на РМ за 2014 и 2015 година 

р.б. 
Годи

на 

Примени 
барања за 

извршување од 
Државен 

правобранител 
на РМ 

Структура на 
должници- 

државни 
органи 

Структура на 
наплатени 

сретства според 
должници -  од 

РМ   

Структура на 
наплатени 
сретства 
според 

доверители - 
за РМ   

Број на 
претставки 
поднесени 

од државни 
органи 

Процент на 
учество на 
претставките од 
државни органи 
во однос на 
нивно учество 
како странки  во 
предметите 

1 2014 46.733 5.238 
     798.258.623,00 

ден.  

     
177.416.100,00 

ден.  11 0,021 

2 2015 53.748 5.212 
     968.286.814,00 

ден.  

     
208.243.110,00 

ден.  9 0,015 

 

Процентот на поднесени претставки против извршителите до Претседателот на 

Комората од страна на Државното првобранителство во последните две години е 

многу низок во однос на број на предмети кај извршителите во кои како странка се 

јавува РМ односно државни органи, што претставува знак дека Државното 

правобранителство на РМ ја оценува работата на извршителите  како квалитетна . 

 

Б. Утврдување на просторни услови  

Претседателот во текот на оваа извештајна година спроведе увид во 

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  седум 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 

извршителите Весна Деловска, Методија Костадинов, Анѓелка Ефкоска, Музафер 

Хоџиќ, Кети Арсова, Силвана Митевска и Ангел Костадиновски. 

 



23 
 

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: 

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

дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа;  

- Две барања 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 2015-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.  

 

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.  

Комората на извршители на РМ  во текот на 2015 постапуваше и донесе одлуки по 

повод три  барања за слободен пристап до информации од јавен карактер од кои по 

две барања позитивно е одговорено за слободен пристап до информации од јавен 

карактер додека пак едно барање е одбиено. Во однос на бројот на вложени жалби 

против одлуки на Комората на извршители на РМ, како имател на бараните 

информации, две жалби од баратели на информации беа поднесени до Комисијата, по 

повод кои една жалба Комисијата ја одби како неоснована а една жалба беше усвоена 

од страна на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации 

од јавен карактер и решението за одбивање на пристапот до бараната информација 

беше поништено а предметот вратен на повторно одлучување пред Комората.  

Во текот на 2015 година Комората на извршители на РМ по укажување од страна на 

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

карактер за прв пат го спроведе Тестот на штетност по повод барање на информација 

од јавен карактер а за што беше утврдено дека информацијата која барателот ја бара 
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не е во однос со легитимната цел наведена во законот по што следуваше да се донесе 

одлука со која се одбива пристапот до информации од јавен карактер. 

Бројот на поведени управни спорови против конечена одлука на Комисијата за заштита 

на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер во текот на 2015 

година изнесува четири односно Комората до Вишиот Управен суд на РМ поднесе 

четири жалби против одлуките на првостепениот суд со кои тужбите поднесени од 

Комората на извршители на РМ беа отфлени како недозволени од причина што судот 

сметал дека согласно чл.26 ст. 1 точка 3 а в.в со чл.3 од Законот за општа управна 

постапка тужителот не бил странка во управната постапка, туку бил орган кој требал да 

одлучува како првостепен орган во постапката односно тужителот кој одлучувал во прв 

степен имал процесна положба на првостепен орган. 

 

4. Дисциплинска комисија (ДК) на КИРМ   

Дисциплинска комисија при КИРМ во текот на оваа извештајна година, своите 

активности ги спроведе одржувајќи работни состаноци, седници и главни претреси 

на Дисциплинската Комисија.  

До Дисциплинската комисија при Комората на извршители на РМ, во периодот од 1 

јануари 2015 година до 31 декември 2015 година беа доставени вкупно 39 предлози 

за поведување на дисциплинска постапка по повод кои беа донесени следниве 

следните одлуки на ДК:  

 

Изречени дисциплински мерки во 2014 и 2015 година 

Година 
Број на 

извршител
и  

Вкупен 
број на 

предлози 
за 

дисциплин
ска 

постапка  

Решение 
- Не е 

сторена 
дисципл

инска 
повреда 

 
Решение 

-
Дисципл

инска 
мерка 

парична 
казна на 
извршит

ел 

Решен
ие -

Дисцип
линска 
мерка 
јавна 

опомен
а на 

изврши
тел 

Решение 
Привремен
а забрана  

Отфр
лање 

на 
предл
огот 

порад
и 

заста
ренос

т 

Нерешени 

2014 97 37 16 12 6 / 1 2 

2015 99 39 19 5 11 / / 4 

 

Според типот на дисциплинска повреда за која бил поднесен предлог за 

дисциплинска, најчести предлози во 2015-та биле поднесени за сторена 

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 25 

предлози како и за дисциплинска повреда по 54-г алинеја 10 од ЗИ „ неоправдано го 
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одложува извршувањето “ - вкупно 12 предлози за поведување дисциплинска 

постапка против извршител. 

Во текот на оваа извештајна година Министерот за правда поднесе 38 

предлози за поведување на дисциплинска постапка против извршител, 

Претседателот на КИРМ  како овластен предлагач поднесе еден предлог за 

дисциплинска постапка додека пак претседател на основен суд како овластен 

предлагач на дисциплинска постапка нема поднесено предлог за дисциплинска 

постапка.  

 

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

2015 година, одржа  една седница на која беше спроведен надзор над финансиското 

работењето на Комората во 2014 година како и планот за 2015та година и за истото 

достави Извештај до Собранието на Комората кој беше усвоен на редовната 

седница. 

 

6. Стручен совет на КИРМ  Стручниот совет одржа четири 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 единаесет правни мислења кои беа предложени од страна на 

Стручниот совет.2 

 

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

на оваа извештајна година,  одржа три средби на кои на Управниот одбор 

предложија теми за семинари, Предлог Правилник за работа на Комисијата за 

стручна едукација и Предлог План за годишна континуирана едукација на 

извршителите за 2016 година. 

 

 

 

                                                           
2 Правните мислења се Прилог број 2 кон овој Извештај 
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Активности на КИРМ преку одржани семинари, обуки и слободни 

активности 

 

 Во текот на оваа извештајна година, Управниот одбор на КИРМ ја 

организираше законски предвидената континуирана стручна едукација на 

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

 

1. На ден 16.01.2015 година, КИРМ организираше обука на тема ”Основи на  

канцелариско и архивско работење” на која предавач беше проф д-р Ацо 

Ангеловски од Државниот архив на РМ,  која беше наменета и на која присуствуваа 

извршители и вработени во извршителските канцеларии. 

 

2. На ден 08.04.2015 година беше одржана работна средба помеѓу 

претставници на Агенцијата за катастар на РМ и Претседателот на Комората на 

извршители на РМ, извршител Зоран Петрески во просториите на катастарот. 

Предмет на средбата беше понатамошното унапредување на соработката помеѓу 

двете институции  па покрај останатото  се отвори и прашањето за користење на 

услугите Е- катастар и Е- Шалтер од страна на Извршителите, по што беше 

договорено да се организира еднодневна обука на Извршителите во поглед на 

користењето на истите.Комората на извршители на РМ, ги повика сите 

заинтересирани Извршители да се пријават и да земат учество во обуките. Обуките 

организирани во соработка со Агенцијата за катастар на недвижности на РМ се 

одржаа во периодот од 02.06.2015 година – 04.06.2015 година во просториите на 

Тренинг Центарот на АКН на РМ при што беа разгледани и обработени следните 

содржини: 

Вадење на имотни листови преку апликација; 

Поднесување барање за упис/бришење на налози; 

Поднесување на барање има/нема имот. 

По спроведените обуки беше констатирано дека е потребно да бидат организирани 

и одржани дополнителни обуки со цел да им се овозможи на извршителите 

подробно објаснување на апликациите изработени од страна на стручните лица при 

Агенцијата за катастар на недвижности на РМ. 

3. Семинар на извршители, одржан од ден 7- 8  февруари 2015 година во 

Хотел  Сириус на кој на темата „Оданочување со данокот на додадена вредност во 

постапка на присилно извршување согласно најновите измени во ЗДДВ и обврски за 

постапување на извршителите согласно најновите измени од Законот за  

финансиска дисциплина“ говореше извршител Снежана Андреевска. „ Примери и 

делеми од практична примена на Тарифата за награда и надоместок на други 

трошоци за работата на извршителите“ со воведничар во дискусија извршител 

Катерина Кокина од Скопје.  Извршител Емилија Павловска, потпретседател на 

КИРМ и член на Работна група во Министерството за правда го презентираше 
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Извештајот за напредок во правосудството  со осврт на препораките во делот на 

извршувањето. 

Присутните извршители и заменици на семинарот на овој семинар по повод темата 

за примена на Тарифа го предложија  Комората да усвои препорака за воедначена 

примена на Тарифата при вршење на судска достава од страна на извршителите. 

При што се побара истото да се достави и со барање за мислење до Стручен совет 

на КИРМ. Извршителите заклучија дека има потреба да се организира работна 

средба на која би се донеле заклучоци во врска со проблемите по повод  честите 

дисциплински постапки против извршителите. На оваа работна средба освен 

членовите на Дисциплинската комисија при Комората да бидат поканети и 

претствници од Министерството за правда. 

4. Советување на извршители, одржано на ден 20.03.2015 година  во 

соработка со Академијата за судии и јавни обвинители на РМ „ Павел Шатев “ на 

тема „ Дисциплинска постапка и дисциплинска одговорност на извршителите „. на 

која свое излагање имаше проф д-р  Арсен Јаневски Правен факултет „Јустинијан 

Први “ а учество земаа судии, членови на ДК на КИРМ, извршители и претставници 

на Министерството за правда. 

5. Семинар на извршители, одржан во периодот од 07 -  10 мај 2015 година во 

хотел “ Интерконтинентал Сандански“ Сандански на кој се обработија следните 

теми:  

„Системот на извршување во Р. Бугарија“  

Г-н Георги Дичев, Претседател на Комора на извршители на Р. Бугарија         

„Системот на извршување во Р. Србија“                                 

Г-ѓа Александра Трешњев, Претседател на Комора на извршители на Р. Србија 

„Актуелни прашања и дилеми во извршувањето поврзани со имотноправните односи 

во бугарското и македонското право“ 

Проф. д-р д-р  Владимир Петров, Правен Факултет „Нов Бугарски Универзитет“ 

Софија и Правен факултет  Универзитет „Св.Св. Кирил и Методиј“ Велико Трново  

Доц. д-р Ангел Ристов  Правен факултет „Јустинијан први “ Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“ Скопје 

„Електронските регистри на Комората на извршители и идни ИТ проекти на 

организацијата на приватни извршители на Р. Бугарија“ 

Г-н Петко Илиев, извршител во Пловдив, член на Управниот одбор на Комората на 

приватни извршители на  Р. Бугарија  

„Насоки за подобра комуникација на извршителите со новинарите“ г-дин Горан 

Теменугов , новинар.  
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 „ Враќање на работник на работа поради незаконски престанок на работниот однос“  

Проф. д-р Тодор Каламатиев Правен факултет „Јустинијан први“ Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ Скопје  

„Практична примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер од аспект на извршувањето“ 

Цвета Трајковска Раководител на Одделение  Комисија за заштита на правото на 

слободен пристап до информации од јавен карактер  

 

5. Семинар на извршители, одржан во периодот од 16-18 октомври -  2015 

година во  хотел “ Романтик “ Дојран на кој се обработија следните теми:  

„ Актуелни прашања и дилеми во извршувањето по повод приговори против 

неправилности во извршувањето “ г-ѓа Даница Страчкова извршител од Скопје 

„ Присилно извршување заради наплата на права и обврски  во тек на стечајна 

постапка “ г-ѓа Снежана Андреевска извршител од Скопје  

„ Извршителите линк помеѓу правото и економијата “ г-ѓа Анѓелка Ефкоска 

извршител од Скопје 

„ Осврт кон измените и дополненијата на подзаконските акти на Законот за 

извршување “ г-дин Владимир Јанковски  Министерство за правда 

 

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 на тема „ Судска заштита против 

неправилности при извршувањето“, со излагач и модератор г-дин Михајло 

Маневски, поранешен Министер за правда. Овие средби беа организирани со 

Академијата за судии и јавни обвинители на РМ „ Павел Шатев “ и се  одржаа на 

ден  13.03.2015 година х. Оаза Штип каде на темата„ Судска пракса при 

постапување по приговори против неправилности со акцент на одлучување по 

барање за одлагање и практична примена на членот 211 од Законот за извршување 

“ говореше г-дин Ѓорѓи Радојков ВД Претседател на Основен суд Скопје 2 Скопје . А 

на темата „  Постапка по жалба на решение на претседател на основен суд по 

повод приговор против неправилности “ свое излагање имаше г-дин Стојанче 

Рибарев, Претседател на Апелационен суд Штип. 

На ден 02 октомври 2015 година во салата за состаноци Општина Гостивар се 

одржа регионална средба за апелационото подрачјето Гостивар, а на темата „ 
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Судска пракса при постапување по приговори против неправилности со акцент на 

одлучување по барање за одлагање и практична примена на членот 211 од Законот 

за извршување “ излагаше судија  Василка Маринковиќ  Основен суд Тетово. 

На ден 22.04.2015  година во сала за состаноци  Апелационен суд Битола се одржа 

тркалезна маса на која  на тема „ Судска пракса при постапување по приговори 

против неправилности со акцент на одлучување по барање за одлагање и 

практична примена на членот 211 од Законот за извршување “ имаше излагање г-ѓа 

Лиле Наумовска, судија  Апелационен суд Битола . На тема „ Постапка по жалба на 

решение на претседател на основен суд по повод приговор против неправилности 

со акцент на одлука за трошоците на постапката по приговор“ говореше г-ѓа Даница 

Ристева Претседател на Апелационен суд Битола . 

На ден 26.11.2015 во Академијата за судии и јавни обвинители на РМ „ Павел 

Шатев “ се одржа тркалезна маса наменета за апелационото подрачје Скопје на која 

со свој поздравен говор се обрати г-ѓа Анета Арнаудовска , Директор на 

Академијата за судии и јавни обвинители на РМ „ Павел Шатев “ и г-дин Зоран 

Петрески, Претседател на Комора на извршители на РМ. Илир Сулејмани, 

Претседателот на Основен суд Скопје 2 Скопје имаше излагање на тема „ Судска 

пракса при постапување по приговори против неправилности со акцент на 

одлучување по барање за одлагање и практична примена на членот 211 од Законот 

за извршување “.  

На ден 15.12.2015 година во хотел Холидеј ин-Скопје Комората 

организираше завршна конференција и промоција на книгата „ Судска заштита во 

извршувањето Анализа и коментар на судска практика“ од автор г-дин Михајло 

Маневски во издание на Комората на извршители на РМ. На настанот свое 

обраќање имаа г-дин Зоран Петрески  Претседател на Комората и  рецезентот на 

книгата г-дин Стојанче Рибарев Претседател на Апелациониот суд Штип. 

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

на слободни активности организираше две планинарски акции и фудбалски 

натпревари на кои учество земаа извршители и вработени во извршителските 

канцеларии. Во периодот од 11-13 јуни 2015 година во Софија, Бугарија 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. 
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Меѓународни активности на КИРМ 

 

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

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

земаа учеството претставници на КИРМ : 

 

1. Претседателот на Дисциплинска комсија на КИРМ, извршител Снежана 

Фитеска учествуваше на Конференција на тема “E-систем за извршување врз 

основа на веродостојни исправи во регионот и во некои држави од ЕУ” која се одржа 

во Загреб во период од 25 и 26.03.2015 година. 

2. Делегација на Комората во состав Емилија Павловска и Анѓелка Ефкоска 

земаа учество на 22 Meѓународен конгрес на Меѓународната унија на извршители 

кој се одржа во Мадрид Шпанија од 02-05.06.2015 година и на кој беше презениран 

Светскиот кодекс на извршување .  

 

Регионална соработка на КИРМ  

 

Во оваа извештајна 2015 година Комората ја продолжи и зајакна соработката 

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

активности : 

 

 На ден 14.10.2015 година во Скопје Комората на извршители на РМ потпиша 

Меморандум за соработка со Комората на извршители на Република Косово. 

 Членовите на Управниот одбор на КИРМ извршител Гордан Станковиќ и 

извршител Премтим Ќерими учествуваа на годишна конференција на Комората на 

приватни извршители на Република Србија, која се одржа во Хотел Мона Златибор 

Република Србија на 21.03.2015 година. 

 Во период од 09-11.10.2015 година членовите на Управниот одбор на КИРМ 

извршител Гордан Станковиќ учествуваше на Регионалната конференција нотарите 

и извршителите на тема "Образовни модели во Југоисточна Европа”, во 

организација на Правниот факултет Југоисточна Европа (SEELS). 

 Во период од 04 до 06 декември 2015 година, делегација на Комората на 

извршители на РМ во состав Извршител Анѓелка Ефкоска, Извршител Емилија 

Павловска, Извршител Весна Деловска и Билјана Николовска Секретар на КИРМ 

учествуваа на 10 годишнина од постоењето на Бугарската комора на приватни 

извршители во Софија Р.Бугарија. 
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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 76 извештаи за 

извршен надзор над работата на извршителите, од кои 18 спроведени редовни 

надзори додека пак по повод добиени сознанија од странки и учесници во предмети 

спроведени се 58 вонредни надзори со увид во предмет кај извршител.3 

 

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 38 предлози за поведување на дисциплинска постапка врз основа 

на извештаите за спроведен редовен надзор и вонреден надзор.  

                                                           
3 Анализата за спроведен надзор над работата на извршителите е направена според годината во која 

е примен извештајот за надзор во Комората а не по ден на спроведен надзор.  
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КИРМ во текот на оваа година редовно доставуваше одговори на барања зa 

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 11.02.2015 година донесе Решение за 

формирање на Комисија за верификување на базата на прашања од испитот на 

извршители, во која работна група учествуваше претседателот на Комората со 

вршење на ревизија на прашањата и студии на случај, по повод измените на 

Законот за извршување кои стапија на сила во јануари 2015 година за електронско 

полагање на испит за извршители. 

Комората на извршители на 01.04.2015 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 по подрачја за кои се именувани 

извршителите врз основа на поднесените поединечни извештаи и истовремено беа 

споредбено изразени податоците од годишните пријави на извршителите.  

Во оваа извештајна година КИРМ преку својот подпретседател 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.   
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Министерот за правда во оваа извештајна година формираше Работна група за 

ревидирање на подзаконските акти кои произлегуваат  од Законот за извршување во 

состав Претседател на работна група Радица Лазареска Геровска, и членови 

извршители Снежана Фитевска,  Христо Јованов и  Гордан Станковиќ,  проф.д-р 

Арсен Јаневски,  проф. д-р Агим Нухиу и Владимир Јанковски од Министерството за 

правда. Работната група на неколку работни средби ги разгледа сите подзаконски 

акти кои произлегуваат од Законот за извршување и до Министерот за правда 

достави предлог акти за пет подзаконски акти на Законот за извршување. Во 

Службен весник на РМ број 178 од 15 октомври 2015 година  беа објавени 

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

работи, Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата 

за примените барања за извршување и Правилник за начинот на вршење на надзор 

над работата на Комората на извршители на Република Македонија и на 

извршителите. 

 

Нормативна активност на Комората на извршители  

 

Комората на извршители на РМ во оваа извештајна година зеде активно 

учество во работните состаноци во Министерството за правда при изработка на 

Нацрт Законот за извршување кој Законодавно-правната комисија на Собранието на 

Република Македонија на Сто дваесет и првата седница одржана на 30 декември 

2015 година, во Прво читање го разгледа Предлог-законот за извршување и врз 

основа на расправата констатира дека е прифатлив и треба да се даде на 

натамошно читање. Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на 

Собранието на Република Македонија на 55-та седница одржана на 29 декември 

2015 година, во Прво читање го разгледа Предлог-законот за извршување - I читање 

и по расправата Комисијата констатира дека Предлог-законот за извршување е 

прифатлив и  треба да се даде на натамошно читање. 

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 на РМ и Академијата за 

судии и јавни обвинители Павел Шатев, во согласност со потпишаниот Меморандум 

за соработка помеѓу двете институции одржа неколку зеднички советувања заради 

континуирано стручно усовршување во полето на соодветна примена на законите и 
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зајакнување на капацитетите.  По предлог и барање на Академијата за судии и јавни 

обвинители Павел Шатев, во Комората на извршители на РМ на ден 10.02.2015 

година присуствуваше г-дин Alexis Liberge кандидат за судија на Државната 

правосудна академија на Република Франција со цел реализација на потребен стаж 

во странство. Во рамки на посетата тој оствари средба со извршителот Александар 

Пулејков кој му го претстави системот на извршување на Република Македонија. 

На ден 19.02.2015 година, извршителот Антончо Коштанов присуствуваше на 

тркалезна маса  на тема “ Обезбедување на правна сигурност на учесниците во 

правниот промет” во организација на Нотарската комора на РМ во Хотел Холидеј Ин 

во Скопје 

Во организација на Академијата на судии и јавни обвинители Павел Шатев, на ден 

26.02.2015 година извршителите Снежана Андреевска од Скопје, Биљана 

Мартиновска од Скопје , Златко Пејовски од Скопје , Драган Кочовски од Велес и 

Крсте Трајковски од Велес учествуваа на предавање на тема ”Надомест на штета од 

дејствијата на нотари, адвокати и извршители” на која предавач беше Доц. д-р Неда 

Здравева од Правниот факултет “Јустинијан први”- Скопје 

На ден 06.03.2015 година во Сити Хал Центар во Скопје се одржа состанок за 

Антикорупција на кој присуствуваше извршител Даница Страчкова од Скопје. 

Комората на извршители на РМ во соработка со Академијата за судии и јавни 

обвинители Павел Шатев на ден 20.03.2015 година организираше предавање на 

тема “Дисциплинска одговорност” на кое покрај извршители присуствуваа и 

претседатели на судови. 

Во организација на Комората на стечајни управници на РМ во период од 16 до 

17.04.2015 година во Хотел  Милениум Охрид. Свое излагање и предавање имаше 

извршител Снежана Андреевска од Скопје. 

На ден 24.04.2015 година во просториите на КИРМ беше потпишан Меморандум за 

соработка помеѓу Комората на извршители на РМ и Комисијата за заштита на 

правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер. 

По повод Нотарски денови организирани од Нотарската комора на РМ на ден 

25.04.2015 година во Хотел Изгрев во Струга, учесник од страна на КИРМ беше 

извршител Гордана Џутеска. 

Претседателот на КИРМ изврштел Зоран Петрески на ден 15.05.2015 година имаше 

свое излагање во рамки на правната школа во организација на Јуридика. 
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На ден 15.05.2015 година во Стопанската комора на РМ се одржа Втората 

конференција на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на 

Македонија, учество на конференцијата имаше извршител Гордан Станковиќ член 

на Управен одбор на КИРМ. 

По повод “Денови на Македонската адвокатура – 70 години” во организација на 

Адвокатска комора на Република Македонија, потпретседателката на КИРМ Емилија 

Павловска присуствуваше на настанот одржан во период од 23-24.05.2015 година во 

хотел Инекс Горица во Охрид. 

Во период од 01-03.06.2015 година по барање на КИРМ во просториите на 

Агенцијата за катастар на нендвижности во Скопје, беа одржани обуки поврзани со 

користење на услугите на   е-катастер и е-шалтер на кој присуствуваа извршители и 

вработени лица во канцелариите на извршителите. 

Извршител Методија Костадинов присуствуваше на предавање на тема ”Примена на 

ЗИ за трговските друштва” која се одржа на 18.06.2015 година во организација на 

Академијата за судии и јавни обвинители во Скопје. 

На ден 25.06.2015 година во организација на Академијата за судии и јавни 

обвинители Павел Шатев се одржа советување  наменето за претседатели на 

судови и судски соработници од сите апелациони подрачја. Предавач на 

советувањето беше извршител Весна Деловска од Скопје на тема “Примена на 

Законот за извршување и судски постапки кои просилегуваат од овој Закон”. На 

советувањето свое активно учество земаа и изврштели од сите апелациони 

подрачја на Македонија. 

На ден 03.07.2015 година во Агенцијата за катастар на недвижности на РМ беше 

одржан состанок помеѓу претсавници од АКНРМ, претседателот на КИРМ Зоран 

Петрески и извршител Снежана Андреевска. 

На ден 18.08.2015 година во Македонското кредитно биро се одржа состанок на кој 

се разгледа можноста за потпишување на договор за соработка помеѓу 

извршителите и МКБ. На состанокот беа присутни Извршител Фанија Каламатиева, 

Извршител Катерина Кокина, Билјана Николовска секретар на КИРМ и Славица 

Богоевска директор на МКБ. 

Комората на извршители на РМ и Правниот факултет при Меѓународниот 

Славјански Универзитет ”Гаврило Романович Державин” Свети Николе потпишаа 

меморандум за соработка на ден 14.09.2015 година во просториите на 

Универизтетот во Свети Николе. 
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На барање на КИРМ на ден 29.09.2015 година се одржа состанок помеѓу 

претседателот на КИРМ Зоран Петрески, членот на УО Гордан Станковиќ и   

претседател на Управниот одбор на ЕВН во просториите на ЕВН Македонија. 

Потпретседателката на КИРМ извршител Емилија Павловска учествуваше на 

тркалезна маса насловена “Улогата на невладиниот сектор во обезбедувањето на 

владеењето на правото во Република Македонија” која се одржa во организација на 

USAID на ден 14.10.2015 година во хотел “Холидеј Ин” во Скопје. 

На ден 02.10.2015 година во организација на Смартевентс од Скопје во Хотел Бест 

Вестерн на семиинар на тема “Управување и наплата на побарувањата” свое 

учество земаа Извршител Анѓелка Ефкоска од Скопје и извршител Катерина Кокина 

од Скопје. 

По повод “Нотарски денови” организирани од Нотарска комора на РМ, Извршител 

Милица Николовска член на Управен одбор на КИРМ беше претставник и 

учествуваше на настанот во период од 31.10.2015 - 01.11.2015 година во Хотел 

Изгрев во Струга. 

Извршител Зоран Димов од Скопје, Извршител Катерина Кокина од Скопје и 

Секретарот на КИРМ Билјана Николовска учествуваа на меѓународната правна 

конференција „Управување со правни ризици: Правна етика и естетика“ која се 

одржуваше во перод од 27-28.10.2015 во хотел Александар Палас во Скопје во 

организација на Академик. 

На ден 03.11.2015 година извршител Гордан Станковиќ, извршител Христо Јованов, 

извршител Катерина Кокина, извршител Даница Страчкова, извршител Кети Арсова 

и изврител Снежана Андреевска присуствуваа на состанок на тема “Ефикасна 

наплата на побарувањата” со здружението на трговија при Стопанската комора на 

РМ. 

На ден 03.12.2015 година во Хотел Холидеј Ин во Скопје на промоција на анализата 

“Унифицирање на судската пракса во Македонија: Можности наспроти предизвици” 

која е дел од проектот “Подршка за воспоставување на унифицирана судска пракса 

во македонскиот правен систен ”имплементиран од страна на Центарот за правни 

истражувања и анализи скопје и подржан од Британската Амбасада во РМ, учество 

зема извршител Катерина Кокина од Скопје. 

На ден 11 декември 2015 година во просториите на КИРМ, беше одржан состанок на 

кој присуствуваа Претседателот на КИРМ Зоран Петрески, Професорот Арсен 

Јаневски од Правниот факултет Јустинијан први во Скопје, Директорот на 



37 
 

Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпевски и претставници од 

правните сектори на најголемите комерцијални банки во Р. Македонија. 

На 15.12.2015 годинаво хотел Холидеј ин во Скопје се одржа промоција на книгата 

“Судска заштита во извршување” анализа и коментар на судска практика чии автор 

е г-дин Михајло Маневски- поранешен Министер за правда а издавач на 

именуваната книга е Комората на извршители на РМ. 

Министерот за правда на РМ д-р Аднан Јашари присуствуваше на работен состанок 

во Комората на извршители на РМ на ден 25.12.2015 година. На состанокот покрај 

претседателот на КИРМ Зоран Петрески присуствуваа извршителите Премтим 

Ќерими од Куманово, Извршителот Џемаљи Арифи од Тетово и Извршителот Јасер 

Асани од Гостивар. Темата на состанокот беше плодната соработка помеѓу КИРМ и 

Министерството за права и измените на новиот Закон за извршување кој се очекува 

да биде донесен во тек на 2016 година. 

Комората оваа година имаше успешна соработка со Управата за јавни 

приходи со која оствари неколку успешни средби на темите кои ги засегаат 

извршителите. На ден 24.11.2015 година во просториите на Комората се одржа 

состанок со Директорот на секторот за присилна наплата на УЈП и претставници од 

секторот, на состанокот се дискутираше на предлог измените на Законот за даночна 

постапка и беше заклучено дека е потребно Законот за извршување и Законот за 

даночната постапка бидат усогласени во поглед на присилната продажба на 

недвижности и подвижни ствари. Во рамки на овој состанок се дискутираше и за 

Регистарот на ддв обврзници и можноста извршителите да прибавуваат податоци за 

висина на плата на должници од УЈП.   

 

   Комората на ден 30.11.2015 година до 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 законскиот рок на ден 30.11.2015 година за извршителите кои 

доставија своја согласност за истото до Комората поднесе барање за добивање на 

согласност за примена на планот и листите од Државен архив на РМ, врз основа на 

кое мнозинството од извршителите со Решение УП.бр.1 17-382 на ДАРМ добија 

согласност за примена на Планот за архивски знаци за распределување на актите, 

Листата на архивски материјал и Листата на документарен материјал за 2016 

година. 
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Комората на извршители на Република Македонија донираше парични сретства за 

помош на настраданото население од поплавените подрачја во Република Македонија, 

преку солидарниот фонд на Црвениот крст на РМ. Воедно Комора на извршители на 

Република Македонија како општествено одговорна организација донираше 

гарнитури за седење за штитениците на ЈУ Специјален завод - Демир Капија. 

 

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 ги подржа средбите за 

годишните известувања за медиумите, а воедно КИРМ имаше чест претставници на 

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

 

      Односи со медиумите 

А. Годишно известување на претставниците на медиумите 

Комората на извршители на РМ во периодот од 27 – 29 март 2015 година во хотел 

Скардус  Попова Шапка одржа Годишно известување на претставниците на медиумите на 

кое Претседателот на Комората ги презентираше резулататите од работењето на 

извршителите во 2014 година.  На темата Осврт на структурата на трошоци и наградата 

за работата на извршителите –споредбена анализа говореше Гордан Станковиќ , член на 

Управен одбор на Комора на извршители на РМ   . Свој осврт на изразеното јавното 

мислење за извршувањето согласно електронските медиуми имаше г-дин Premtim Qerimi , 

член на Управен одбор на Комората на извршители на РМ . Пред присутните 

претстваници на медиумите свое излагање  а тема Правни последици од залог, лизинг и 

припадоци и прирастоци кон недвижности од аспект на спроведување на извршување 

имаше Софија Миленкова, судија при Основен суд Скопје 2 Скопје 

Во периодот од 6 - 8  ноември 2015 година во хотел Бел Камен Радовиш во х. 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 2015 година, како и предизвиците во извршувањето во Македонија. На темата 

Вонсудска наплата на долгови говореше Гордан Станковиќ, член на Управен одбор на 

Комора на извршители на РМ.  За постапување по приговори и жалби против 

неправилности во извршувањето со акцент на определување на лимит по  чл. 211 од ЗИ, 

говореа Даница Ристова, Претседател на Апелационен суд Битола и Илир Сулејмани, 

Претседател на Основен суд Скопје 2 Скопје. На тема „Споредбена анализа на 
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спроведување на  присилно извршување од страна на извршители и од страна на УЈП . 

Опсег и разлики“ имаше излагање г-дин Премтим Ќерими член на Управен одбор на 

Комора на извршители на РМ . 

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 продолжи со издавање на гласило на Комората насловено „ 

Правда „ кое еднаш месечно се издава во форма на подлисток во рамки на дневниот 

весник Нова Македонија и кое обработува теми поврзани со извршувањето. 4 

 

Планови на Комората за 2016 година 

Комората на извршители во 2016 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. Комората во текот на 2016 година планира да биде присутна во 

полето на односи со медиумите со одржување на средби за Годишно известување на 

претставниците 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 2016 година планира да продолжи 

со издавањето на месечен извршителски весник во форма на подлисток „Правда“ со цел 

подобрување на имиџот на извршителите во јавноста. 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, особено 

со учество на Комората на извршители во фазата на подготовка на подзаконските акти 

кои ќе се јават како потреба со донесувањето на новиот Закон за извршување.Во јуни 

2016 година Комората ќе го одбележи своето десетгодишно постоење по кој повод 

Комората планира да  биде организирана прослава и меѓународна конференција со 

присуство на  експерти од областа на извршувањето. 

                                                           
4 Изданијата од подлистокот Правда се Прилог број 4 кон овој Извештај 
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План на КИРМ за 2015 
година 

 Планирани активности на КИРМ за 2015 
година 

Реализација 

1.          
Континуирана 
едукација на 
извршителите  

-           Одржување на три семинари остварено 

-           Одржување на еднодневни 
наменски  семинари остварено 

-           Продолжување на соработката со 
Академијата на судии и јавни обвинители и 
учество во нивните обуки остварено 

2.          

Континуирани 
средби со 
претседателите на 
Основните судови  

-           Одржување на неколку средби со 
претседателите на основните судови и 
извршителите по определени подрачја 

остварено 

3.          

Средби со 
претседателите на 
Апелационите 
судови  

-           Одржување на заедничка средба на 
претседателитена  Апелационите судови 
заради усогласување на праксата остварено 

-           Средба на претседателите на 
основните судови и претседателот на 
Апелационото подрачје 4 средби остварено 

4.          
Нов закон за 
извршување 

-           Кампања за новиот закон тековно 

-           Обуки за примена на законот тековно 

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 остварено 

6.          
Донесување на нова 
Тарифа  

-           Учество во изработката на новата 
тарифа тековно 

-           Активности за усогласена примена 
на тарифата 

тековно 

-           Воведување на нови ставки во 
тарифата тековно 

7.          
Соработка со 
министерството за 
правда   

-           Донесување на новиот закон остварено 

-           Статусот на извршителите остварено 

-           Заедничка изработка на 
подзаконските акти остварено 

8.          
Проширување на 
надлежноста на 
Извршителите   

-           Прекршоците тековно 

-           Данокот на имот тековно 

-           Вонсудска наплата остварено 

9.          
Одржување на 
односите со 
Медиумите 

-           Две средби со новинарите остварено 

-           Гостување во емисии на национални 
и локални телевизии остварено 

10.       

Издавање на 
подлистокот правда 
и негово 
подобрување  

-           Издавање на 10 броја на правда остварено 

-           Подобрување на изгледот на веб 
страната остварено 

-           Зголемување на бројот на страници 
на Правда остварено 

11.       Проект  е-комора  

-           Електронски адресар остварено 

-           Електронско поднесување на 
претставки остварено 

-           Прашања до комората остварено 

-           Софтверско решение за извештаите 
до правда УЈП и други државни органи тековно 
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12.       Промоција на КИРМ 

-           Зголемување на угледот на КИРМ 
преку средби со институции остварено 

-           Средби со други комори во РМ остварено 

-           Донации од страна на КИРМ остварено 

13.       Нормативна  дејност 

-           Донесување на нов Статут тековно 

-           Деловник за работа на собранието 
на КИРМ тековно 

-           Донесување на правилник за 
дисциплинска одговорност тековно 

-           Донесување на правилник за 
контрола на примена на тарифа тековно 

14.       

Одржување на 
контакти со 
регионалните 
комори на 
извршители  

-           Одржување на редовна 
комуникација остварено 

-           посета на нивни семинари остварено 

-           Посета од нивна страна на наши 
семинари остварено 

-           - Размена на искуства остварено 

15.       
Еднаква поделба на 
предметите помеѓу 
извршителите  

-           Изготвување на анализа за бројот на 
предмети кои потекнуваат од  доверител 
држава и нејзините органи 

тековно 

-           Анализа на последиците од 
воведувањето на еднаква распределба тековно 

-           Изработка на предлог правилник за 
начин и постапка за еднакво 
распределување на предметите тековно 
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План на КИРМ за 2016 година  Планирани активности на КИРМ за 2016 година 

1 
Континуирана едукација на 
извршителите  

       Одржување на три семинари 

        Одржување на еднодневни тематски  
советувања 

       Продолжување на соработката со Академијата 
на судии и јавни обвинители и учество во нивните 
обуки 

2 
Aктивности за 
десетгодишнина на КИРМ 

        Промоција на јубилејот во медуми 

       Oрганизирање на прослава 

        Mегународна конференција 

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 

            Средби со претседатели на Основни 
судови 

           Средби со претседатели на Апелациони 
судови 

5.          
Нови подзаконски 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 

          Востановување на внатрешна контрола во 
КИРМ, за контролирање на примена на тарифата, 
со основање на Комисија за контрола 

7.          
Проширување на 
надлежноста на 
Извршителите   

        Продажба во стечајна постапка на имотни 
права по барање на стечајниот управник 

      Превземање дејствија за обезбедување на 
материјални докази како доверена работа од 
судот; 

      Вонсудската наплата на долгови за комунални 
сметки извршителот ја спроведува со согласност 
на должникот 

8.          
Одржување на односите со 
Медиумите 

      Две средби со новинарите 

      Гостување во емисии на национални и локални 
телевизии, и други медиуми 

9.       
Издавање на подлистокот 
Правда и негово 
подобрување  

      Издавање на 10 броја на правда 

       Зголемување на бројот на страници на Правда 
во електронското издание на подлистокот 
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10.       Промоција на КИРМ 

         Зголемување на угледот на КИРМ преку 
средби со институции 

         Средби со други комори во РМ 

11.       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 

12.       
Одржување на контакти со 
регионалните комори на 
извршители  

        Одржување на редовна комуникација 

        Посета на нивни семинари 

        Посета од нивна страна на наши семинари 

   Работни посети 

14.       

Еднаква поделба на 
комуналните предмети на 
извршителите  преку 
Комората  

       Транспарентност на постапката за делба на 
предметите 

       Софтвер за рамномерна распределба на 
предмети 

         Изработка на предлог правилник за начин и 
постапка за еднакво распределување на 
предметите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 02.02.2016 година                                        КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ 

     НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА        

 Претседател, 

                               Зоран Петрески  


