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Врз основа на член 38 став (3)од Законот за извршување ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 35/05), министерот за правда  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗВРШИТЕЛИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденцијата на извршителите, 

замениците на извршителите и помошниците на извршителите ( во натамошниот текст : 
Евиденција). 
 

Член 2 
Евиденцијата се води во хартиена форма во вид на  уписник и во електронска форма. 

 
Член 3 

Евиденцијата ги содржи следните податоци: 
1. лично име и датум на раѓање на извршителот; 
2. седиште на извршителот; 
3. датум на именување на извршителот; 
4. подрачје на основниот суд за кое е именуван извршителот; 
5. датум на започнување со работа на извршителот;  
6. именуван заменик на извршителот и периодот на именување;  
7. назначени помошници извршители во канцеларијата на извршителот и периодот на 

нивното назначување; 
8. дисциплински мерки изречени на извршителот; 
9. дисциплински мерки изречени на заменикот на извршителот; 
10. дисциплински мерки изречени на помошникот на извршителот; 
11. забелешки. 

Член 4 
Податоците во Евиденцијата утврдени во точките 1-5, на членот 3 од овој Правилник, се 

внесуваат по донесувањето на решението за именување на извршителот.   
Податоците во Евиденцијата утврдени во точките 6 и 7 на членот 3 од овој правилник,  се 

внесуваат откако истите ќе му бидат доставени од страна на извршителот. Извршителот подато-
ците ги доставува најдоцна до пет дена, по стапувањето на работа на заменикот, односно на по-
мошникот на извршителот во канцеларијата на извршителот. 
Податоците во Евиденцијата утврдени во точките 8, 9 и 10 на членот 3 од овој правил-

ник, се внесуваат откако ќе му бидат доставени конечните решенија со кои се изречени 
дисциплински мерки, од страна на Дисциплинската комисија при Комората на извршите-
ли. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен вес-

ник на Република Македонија". 
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