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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседате-
лот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 април 

2006 година. 
 
 Број 07-1634/1                                     Претседател 

12 април 2006 година                    на Република Македонија, 
       Скопје                               Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р 

 
 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за извршување ("Службен весник на Република Македонија’’ број 35/2005) 

во членот 1 став (2) точката се заменува со запирка по која се додаваат зборовите: "освен 
ако со друг закон поинаку не е определено".  

 
Член 2 

Во членот  2 ставот (4) се менува и гласи: 
"(4) Извршување заради наплата на паричните казни и трошоците изречени во 

парничните, прекршочните, кривичните и управните постапки, започнува по барање на 
Јавниот правобранител на Република Македонија. " 

 
Член 3 

Во членот 12 став (1) точка 3 сврзникот "и" се заменува со запирка и се додава нова 
точка 3-а), која гласи: 

"3-а) заклучокот на извршителот за утврдување на трошоците на извршувањето и". 
 

Член 4 
Во членот 32 став (1) точката 7 се менува и гласи: 
"7) да не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест 

месеца, или да не му е изречена казна забрана за вршење на професијата извршител". 
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Член 5 
Во членот 40 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
"(3) При преземањето на извршните дејствија, извршителот  ги изготвува налозите, 

заклучоците, записниците, барањата, службените белешки и другите акти  со форма и 
содржина пропишани од министерот за правда. Актите кои не се во пропишаната форма и 
содржина се сметаат за неважечки." 

 
Член 6 

Во членот 49 ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) За помошник на извршител може да се назначи лице кое ги исполнува следниве 

услови:   
  1) да е државјанин на Република Македонија; 
  2) да е деловно способно и да има општа здравствена способност; 
  3) да има завршено правен факултет;  
 4) да има најмалку пет години работно искуство  на правни работи  или три години на 

извршни работи; 
 5) активно да го владее македонскиот јазик и 
 6) да не е осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест 

месеца." 
 

Член 7 
Во членот 61 ставот (4) се менува и гласи:  
"(4) Дисциплинските мерки за дисциплински повреди, устен укор писмено  

предупредување ќе се бришат од именикот по истекот на три години, а другите дисцип-
лински мерки за дисциплински повреди по истекот на пет години од денот на нивното 
изрекување." 

 
Член 8 

Во членот 62 став (1) точката г) се менува и гласи: 
"г)  ако биде осуден со правосилна судска одлука на безусловна казна затвор над шест 

месеца, или ако му биде изречена казна-забрана за вршење на професијата извршител;". 
 

Член 9 
Во членот 75 став (3) зборот "службеното" се заменува со зборот "правното". 
 

Член 10 
Во Главата тринаесет точката 4 во потточка б) пред членот 121  зборот "на" се заменува 

со зборот "за". 
 

Член 11 
Во членот 188 став (2) зборот  "од" се заменува со зборот "до". 
 

Член 12 
Во членот 202 ставовите (5) и (6) се бришат.  
 

Член 13 
Во членот 208 став 2 зборовите: "сметката на доверителот" на крајот на реченицата се 

заменуваат со зборовите: "на посебната сметка на извршителот од членот 35 став (4) на 
овој закон".  
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Член 14 
По членот 236 се додава нов член 236-а, кој гласи: 

 
"Член 236-а 

До именувањето на извршители за секое подрачје на основните судови, согласно со 
членот 31 од овој закон и подзаконскиот акт со кој се определува бројот на извршителите 
за   подрачјата на основниот суд, извршителите именувани до денот на започнувањето со 
примена на Законот, ги извршуваат извршните исправи и на другите основни судови кои 
припаѓаат на исто апелационо  подрачје со судот за чие подрачје е именуван 
извршителот." 

 
Член 15 

Во членот 239 точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "освен 
во случајот  утврден во ставот (2) на овој член". 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
"(2) Одредбите на Дел III - ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ од Законот за извршната 

постапка ("Службен весник на Република Македонија" број 53/97, 59/2000 и 64/2003) ќе 
продолжат да се применуваат до денот на влегувањето во сила на законот за претходни и 
привремени мерки за обезбедување на побарувања." 

 
Член 16 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија". 
 


