
Име и презиме на извршителот - месец за кој се 
однесува извештајот

состојбата да се прикаже во 
бројки, освен податоците во 
графите 9.10 и 11 каде 
податците треба да се 
дадат во износи

Барани податоци

1. Вкупно примени барања за извршување
 Од физички лица
 Од правни лица
 Од јавен правобранител- за државни органи

2. Структура на должници

ова е само наслов, податоци 
внесувај подолу во 
соодветните колони 

физички лица
правни лица
државни органи

3. Предмети повлечени од суд и предадени на извршител

4. Тип на барање за извршување   

ова е само наслов, податоци 
внесувај подолу во 
соодветните колони 

  -за наплата на парично побарување
  -за непарично побарување

5. Реализирани извршни исправи- барања за извршување

6. 
Структура на реализирани извршни исправи според 
преземени дејствија 

ова е само наслов, податоци 
внесувај подолу во 
соодветните колони 

     6.1. Извршувања заради наплата на парично 
побарување и преземени дејствија

ова е само наслов, податоци 
внесувај подолу во 
соодветните колони 

         a)извршување врз сметка на должникот
          b) извршување врз подвижни предмети
          в) врз парично побарување на должник
        г) извршување врз побарување да се предадат или 
испорачаат   подвижни предмети или да се предаде 
недвижност
         д) извршување врз акции и врз удел во ТД
          ѓ) извршување врз други имотни права
         е) извршување врз недвижности

     6.2. Извршувања заради остварување на непарично 
побарување

ова е само наслов, податоци 
внесувај подолу во 
соодветните колони 

           а) испразнување и предавање на недвижности
           б) предавање и испорака на подвижни предмети
           в) обврска на дејствие, трпење или несторување
           г) враќање на работник на работа
           д) запишнување на права во јавна книга

     ѓ) продажба на предмети за кои не  можна физичка делба
           е) давање изјава на воља



7.
Структура на реализирани извршни исправи според 
должници

ова е само наслов, податоци 
внесувај подолу во 
соодветните колони 

     7.1. спрема физички лица
     7.2. спрема правни лица
     7.3. спрема РМ

8.
Структура на реализирани извршни исправи според 
доверители

ова е само наслов, податоци 
внесувај подолу во 
соодветните колони 

    8.1. спрема физички лица
     8.2. спрема правни лица
     8.3. спрема РМ

9. Вкупен износ на наплатени средства од извршување  

10. Структура на наплатените средства според должници

ова е само наслов, податоци 
за пооделните парични суми 
внесувај подолу во 
соодветните колони 

     а) од физички лица
     б ) од правни лица
     в) од РМ

11. Структура на наплатените средства според доверители

ова е само наслов, податоци 
за пооделните парични суми 
внесувај подолу во 
соодветните колони 

   а) за физички лица
   б ) за правни лица
    в) за РМ

12. Достава на судски писмена
   а) примени барања
   б )реализирани барања

13. Повлечени барања за извршување
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