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Година  
Примени 
барања  

Реализирани  
Процент на 
реализација 

Наплатени средства во евра 

2006 6,335 2,750 43.41%  €                        20,217,987.00  

2007 30,098 12,102 40.21%  €                        49,294,201.00  

2008 40,141 14,332 35.70%  €                        60,054,078.00  

2009 58,516 22,901 39.14%  €                        78,054,164.00  

2010 67,297 35,607 36.76%  €                        94,760,634.00  

2011 73,570 30,668 42.65%  €                        80,106,316.00  

2012 164,055 33,384 25.74%  €                      104,312,352.00  

2013 141,115 38,205 33.96%  €                      127,780,882.00  

2014 159,575 49,452 30.99%  €                      107,876,768.00  

2015 154,522 52,457 33.95%  €                      107,646,962.00  

2016 227,836 54,720 24,02%  €                      118,964,677.41  

2017 88,723 56,163 63,30 %  €                      166,224,905.97  

2018 112,250 62,515 55,69%  €                      126,966,895.41  

2019 121,812 57,065 46,84%  €                      123,255,351.58  

2020 101.360 42.233 41,66%  €                      123,163,049.63  

Вкупно за 15 
години   36,48% 

                               
1,488,679,224.01 €  

р.б Податоци од квартални извештаи за 2020 година 
Вкупно 01.01.2020-

31.12.2020   

1 
Вкупен број на активни извршувања по барања за 
извршување од претходни периоди 1.038,610   

2 
Вкупно примени барања за извршување во кварталниот 
период 101.360   

  2.1  од физички лица 8461   

  2.2  од правни лица: 90441   



 8 

  
  - доверители за побарувања кои произлегуваат од 
комунални услуги 23819   

    -  банки 10685   

    -  Јавни претпријатија  8294   

    -  Локална самоуправа 374   

    - други правни лица 28463   

    - судски паушали 18848   

  2.3 од државен правобранител- за државни органи (РМ) 1866   

3 Структура на должници 0   

  3.1 физички лица 84587   

  3.2 правни лица 13107   

  3.3 државни органи 3928   

4 Тип на барање за извршување (примени)  0   

    4.1 за наплата на парично побарување 100728   

    4.2 за непарично побарување 217   

5 Вид на извршна исправа 0   

  5.1 домашни извршни исправи 100628   

  извршна судска одлука и судско порамнување 34586   

  
извршна одлука и порамнување во управна постапка, ако 
гласат на исполнување на парична обврска 299   

  извршна нотарска исправа 6452   

  
заклучок на извршителот за утврдување на трошоците на 
извршувањето 10   

  решение за издавање на нотарски платен налог 51328   

  
друга исправа која како извршна исправа е предвидена 
со закон 7882   

  5.2 странски извршни исправи 2   

6 Реализирани извршни исправи - барања за извршување 42233   

  6.1 Од примените во кварталниот период 14.785   

  6.2 Од примените во претходните квартални периоди 35685   

7 ПРОЦЕНТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА 14.58   

8 Времетраење на извршувањето 0   

  8.1 До 3 месеци 13083   

  8.2 Од 3 до 6 месеци 3199   

  8.3 Од 6 до 12 месеци 4411   

  8.4 Над 1 година 24453   

9 
Структура на реализирани извршни исправи според 
превземени дејствија за предмети примени во 
кварталниот период  0   

   9.1 Извршувања заради наплата на парично побарување  9440   

  a) извршување врз сметка на должникот 6247   

  б) извршување врз подвижни предмети 330   

  в) врз парично побарување на должник 2366   
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г) извршување врз побарување да се предадат или 
испорачаат подвижни предмети или да се предаде 
недвижност 1   

  д) извршување врз хартии од вредност и врз удел во ТД 1   

  ѓ) извршување врз други имотни права 3   

  е) извршување врз недвижности 8   

  ж) извршување на судски пенали 0   

  
9.2 Извршувања заради остварување на непарично 
побарување 24   

  а) испразнување и предавање на недвижности 3   

  б) предавање и испорака на подвижни предмети 0   

  в) обврска на дејствие, трпење или несторување 2   

  г) враќање на работник на работа 4   

  д) давање изјава на волја 0   

  ѓ) спроведување на физичка делба 0   

  
е) продажба на предмети за кои не е можна физичка 
делба 0   

  19.3. Одбиени барања за извршување 124   

10 Структура на реализирани извршни исправи според 
должници за предмети примени во кварталниот период 0   

       10.1. спрема физички лица 2927   

       10.2. спрема правни лица 3926   

       10.3. спрема РМ 2726   

11 Структура на реализирани извршни исправи според 
доверители за предмети примени во кварталниот период 0   

      11.1. спрема физички лица 3570   

      11.2. спрема правни лица 5476   

      11.3. спрема РМ 533   

12  Вкупен број на побарувања  ден 17.290.373.999,65   

13  Вкупен износ на наплатени средства од извршување   ден 7.574.527.552,37   

14 
 Вкупен износ на наплатени средства по основ „Цена за 
администрирање“  25.101.632   

15 
 Вкупен износ на наплатени средства по основ 
„Превземени извршни дејствија“  191.948.716   

16 
 Вкупен износ на наплатени средства по основ „Награда 
за извршување“  205.084.293   

17 
 Вкупен износ на поврат на средства во кварталниот 
период  ден 131.499.970,00   

18 Сума на наплатените средства според должници ден 0.00   

       18.1 - од физички лица  ден 1.516.715.072,39   

        18.2 - од правни лица  ден 5.503.336.634,98   

        18.3 - од РМ  ден 580.095.121,00   

19  Сума на наплатените средства според доверите  0    

      19.1 - за физички лица   ден        948.358.595,50    

      19.2 - за правни лица  
 ден        

6.575.378.789,87    
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      19.3 - за РМ  
 ден            

65.121.277,00    

20 Запрени предмети во кварталниот период 716   

21 Запрени предмети од примени во претходни периоди 8576   

22 Прекинати извршувања 109   

23 
Прекинати извршувања за предмети од претходни 
периоди 1551   

24 
Поднесени барања за распишување на потраги по 
моторни возила 31   

25 
Реализирани барања за распишување на потраги по 
моторни возила 0   

26 
Реализирани барања за распишување на потраги по 
моторни возила од претходни периоди 0   

27 Број на примени барања за достава на судски писмена 348   

28 
Број на реализирани барања за достава на судски 
писмена 138   

29 
Број на реализирани барања за достава на судски 
писмена од претходни периоди  110   

30 
Број на примени предмети во кои се врши продажба на 
подвижни и недвижни предмети и спроведување на 
извршување врз други имотни права во стчајна постапка 0   

31 
Број на реализирани предмети во кои се врши продажба 
на подвижни и недвижни предмети и спроведување на 
извршување врз други имотни права во стчајна постапка 0   

32 

Број на реализирани предмети во кои се врши продажба 
на подвижни и недвижни предмети и спроведување на 
извршување врз други имотни права во стчајна постапка 
од претходни периоди 0   

33 Број на предмети во врска со доверени работи од судот 0   

34 
Број на реализирани предмети во врска со доверени 
работи од судот 0   

35 
 Број на реализирани предмети во врска со доверени 
работи од судот од претходни периоди. 0   

36 
Број на примени барања за преземање дејствија за 
обезбедување на материјални докази како доверена 
работа од судот 0   

37 
Број на реализирани предмети за обезбедување на 
материјални докази како доверена работа од судот 0   

38 
Број на реализирани предмети за обезбедување на 
материјални докази како доверена работа од судот од 
претходни периоди 0   

39 Примени барања за вонсудска наплата на долгови 0   

40 Реализирани барања за вонсудска наплата на долгови 0   

41 
Реализирани барања за вонсудска наплата на долгови во 
кварталниот период примени во претходни периоди 145   
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Предлози за 
дисциплинска 

постапка 
поднесени од 

Министерството за 
правда во 2020 

година   

Предлози за  
дисциплинска 

постапка поднесени 
од Претседателот на 
КИРМ во 2020 година   

Број на 
дисциплински 

одлуки од 
претходни 

години  

Изречени дисциплински мерки 

Парична 
казна  

Јавна 
опомена 

Привремено 
одземање на 
правото за 
вршење на 
должноста 
извршител    

Одбиени 
предлози 

3 (ќе се 
одлучува во 
2021 година) 

0 2 1 0 0 1 
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Збирен извештај за финансиско работење на извршителите во текот на 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 
година  
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