
Собранието на Комората на извршители на Република Македонија, на седницата одр-
жана на ден 21.12.2006 год., согласно чл. 46 ст. 2 од Законот за извршување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 35/2005; 50/2006 и 129/2006), по претходна соглас-
ност на Министерот за правда дадена со Заклучок бр. 07-5471/2 од 21.12.2006 година, до-
несе 
 
ТАРИФА ЗА НАГРАДА И ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА РАБОТА  НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа тарифа се пропишуваат наградата  на извршителите и другите трошоци на из-
вршување за извршните дејствија. 

 
Член 2 

Извршителот за извршните дејствија наплаќа награда и други трошоци  според ставки-
те за: 

- Цена за администрирање на предметот, 
- Цена за извршните дејствија, 
- Награда за реализирање на извршната исправа. 

 
Член 3 

Висината на цената за администрирање и наградата за реализирање на извршната ис-
права извршителот ги определува според: 

- Видот на извршната исправа и видот на побарувањето кое треба да се изврши; 
- Износот кој треба присилно да се наплати кај парични побарувања, односно вредноста 

на предметот на извршување кај непаричните побарувања; 
- Износот на нaплатените средства кај паричните побарувања, односно вредноста на 

предметот што се реализира кај непаричните побарувања. 
Во зависност од видот на извршната исправа, односно видот на побарувањето кое треба 

да се изврши, цената за администрирање и  наградата за реализирање на извршната испра-
ва, извршителот ги наплатува согласно Табела 1 и  Табела 2 од оваа тарифа. 

 
Член 4 

Извршителот наплатува износ на име цена за администрирање на предметот, во завис-
ност од износот кој треба присилно да се наплати определен во Табела 1, според висината 
на главното побарување во извршната исправа, односно од вредноста на предметот на из-
вршување определен во Табела 2 од оваа Тарифа. 

Цената за администрирање на предметот извршителот ја наплатува пред да започне со из-
вршните дејствија. 

Доколку вредноста на предметот на извршување кај непаричните побарувања, не може 
да се определи во моментот на поднесување на барањето за извршување, извршителот 
наплатува износ од 50 € на име аванс, а потоа во текот на извршувањето, дополнително го 
утврдува износот на цената на администрирање врз основа на процена на предметот за из-
вршување. 

Доколку доверителот поднел барање за извршување, но не ја платил цената за админи-
стрирање пред започнувањето со извршните дејствија, извршителот има право да му го 
врати барањето за извршување на извршната исправа. 

 
 
 
 



Член 5 
Цената за извршните дејствија извршителот ја наплатува од доверителот пред отпочнува-

ње на превземање на извршни дејствија согласно Табела 3 од оваа Тарифа. 
 Доверителот и извршителот може да се договорат да ги одложат овие плаќања до завр-

шување на извршувањето, освен плаќањата за трошоците за такси и реалните трошоци. 
 

Член 6 
Наградата кај паричните побарувања, извршителот ја определува и наплатува според 

износот кој треба присилно да се наплати и според висината  на наплатената сума со при-
мена на ставката определена при утврдување на цената за администрирање. 

При извршување заради наплата на парични побарувања, извршителот во налогот за из-
вршување, во извршните трошоци ќе ја утврди и наградата за реализирање на извршната 
исправа. 

Наградата за реализирана извршна исправа не може да биде поголема од 10.000 €, без 
оглед на висината и видот на побарувањето. 

По исклучок од став 3 кога извршувањето се спроведува согласно чл. 202 од Законот за 
извршување, наградата не може да биде поголема од 5.000 €. 

При извршување заради остварување на непарично побарување, кога вредноста на 
предметот на извршување не може да се определи со процена, извршителот ќе утврди и 
наплати награда во износ од 400 € за реализирање на извршната исправа. 

При извршување заради остварување на непарично побарување, сите трошоци за извр-
шување  извршителот ги наплатува од доверителот авансно, а потоа доверителот ги поба-
рува од должникот врз основа на Заклучок за утврдување на трошоци предвиден како из-
вршна исправа во Законот за извршување. 

 
Член 7 

Доколку должникот постапи по поканата на извршителот од член 17 став 2 од Законот 
за извршување, во која е определен рокот за доброволно исполнување на обврската утвр-
дена во извршната исправа, се наплатуваат само цената за администрирање на предметот 
и цената за преземените извршни дејствија. 

 
Член 8 

Кога извршната исправа е извршена, должникот ја плаќа наградата, цената на админи-
стрирање на предметот и цената за извршните дејствија. 

Во случај кога извршувањето е запрено по барање на доверителот или доколку изврш-
ната исправа е укината, преиначена или ставена вон сила, цената на преземените извршни 
дејствија ги плаќа доверителот. 

 
Член 9 

Цените утврдени во табелите 1, 2 и 3 се наплатуваат во денарска противвредност по сред-
ниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќање. 

Табелите 1, 2 и 3 кои се прикажани во Прилог број 1 се составен дел од оваа Тарифа. 
 

Член 10 
Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен вес-

ник на Република Македонија“. 
  
           Претседател, 
                                                    Горан Тошевски, с.р. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


