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1. В о в е д 

 
Информацијата за примена на Законот за извршување и извршен надзор 

над работата на извршителите за 2021 година има за цел да ги презентира 
досегашните согледувања за ефектите од примената на Законот за извршување, 
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со посебен осврт на резултатите од работата на извршителите од извршениот 
вонтеренски надзор и анализа на финансиската состојба на извршителите, 
извршените надзори над работата на извршителите, доставени предлози за 
поведување на дисциплински постапки и изречени дисциплински мерки, 
именување на извршители, спроведување на испити за извршители, како и 
соработката со Комората на извршители на Република Македонија.   

Законот за извршување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13) беше 
донесен во мај 2005 година, а започна да се применува од 26 мај 2006 година. 
Законот за извршување претставуваше најреформскиот закон во сферата на 
правосудниот систем на Република Македонија, со кој беше востановен системот 
на приватни извршители, кои како лица со јавни овластувања целосно го 
преземаа извршувањето од рацете на судовите и самостојно и независно 
одлучуваат за преземањето на сите потребни извршни дејствија во правец на 
успешна и брза реализација на правото воспоставено со извршната исправа.  

Имплементацијата на законот покажа дека одредени законски решенија 
останаа недоречени, други пак праксата ги лоцираше како нефункционални, што 
предизвика различна примена и толкување од страна на извршителите и остави 
можност за различна примена при спроведување на извршувањето.   

Од тие причини се донесе целосно нов Закон за извршување (“Службен 
весник на Република Македонија бр.72/16 и 146/16), во правец на прецизирање на 
законските одредби во делот на постапувањето на извршителите при 
спроведување на извршувањето, надминување на проблемите со различното 
постапување на извршителите и пропишување на јасни законски одредби во 
насока на ефикасно спроведување на извршувањето. Новиот Закон за 
извршување беше донесен во април 2016 година, но  неговата примена започна 
од 01 јануари 2017 година. Новото законско решение наместо очекуваните 
подобрувања на системот на извршување, се покажа како генератор на бројни 
проблеми во бизнис заедницата, која веднаш реагираше со уставни иницијативи 
пред Уставниот суд. Притоа, Уставниот суд на Република Македонија со Одлука 
У.бр.143/2016 од 06.12.2017 година и Одлука У.135/2016 од 24.01.2018 година, 
укина голем дел од спорните членови односно сите одредби кои се однесуваат на 
вонсудската наплата на долгови како и одредбите за задолжителното 
составување на барање за извршување и приговор и жалба од страна на адвокат, 
кои одредби беа предмет на разгледување на работната група.  

На тој начин се надминаа дел од проблемите кои беа актуелизирани од 
бизнис заедницата, но се создадоа други отворени прашања со укинувањето на 
дел од одредбите кои беше неопходно да се регулираат, а воедно се појави и 
потреба од соодветно реагирање на барањата на бројни групи граѓани за 
редефинирања и ревидирање на системот на извршување, во правец на 
релаксирање на граѓаните во однос на извршувањето на комуналните сметки и 
сметките за другите услуги од јавен интерес.  

За таа цел во 2017 година се започна, а во декември 2018 се заокружи 
процесот на измени на Законот од 2016-та година.  Па така со Законот за 
изменување и дополнување на Законот за извршување (,,Службен весник на РСМ“ 
бр.233/18), сите решенија преточени во одредбите на законот беа одраз на 
потребите од решавањето на постојните проблеми со кои се соочуваат 
доверителите, должниците и извршителите во пракса, а во крајна линија 
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стопанството и граѓаните во полесниот пристап до остварувањето на нивните 
права и интереси како клучен сегмент на владеењето на правото во правната 
држава. Воедно се надминаа и отворените прашања кои произлегоа од 
укинувањето на дел од одредбите од страна на Уставниот суд на Република 
Македонија, а со законот се имплементираат и стратешките приоритети на 
државата определени во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор, 
особено во правец на намалување на трошоците за граѓаните во сите постапки, 
вклучувајќи ја и прекршочната.  

Како резултат на пандемијата со Ковид 19 и негативните последици кои 
резултираа со губење на работни места на граѓаните, а со цел олеснување на 
положбата на должниците физички лица, со Уредби со законска сила се 
интервенираше (,,Службен весник на РСМ“ бр.86/20, 103/20 и 156/20) во три 
наврати Законот за извршување беше суспендиран, при што законот беше 
суспендиран во првиот момент со исклучок на итните предмети, издадените 
налози врз сметките на должниците беа суспендирани во периодот на вонредната 
состојба и 30 дена по неа, проширени беа основите за изземање од извршување, 
а се воспостави исклучиво електронска комуникација со странките. 

 
2. Резултати од примената на Законот за извршување 
2.1. Прилив на барања за извршувања 

Во 2021 година извршителите на територијата на Република Македонија, 
примиле вкупно 124.404 барања за извршување, што во споредба со 2020 година 
(101.360 барања), претставува просечно зголемување од 23 % на приливот на 
примените предмети.  

Притоа зголемувањето на приливот на предметите е евидентно на сите 
подрачја во споредба со 2020 година. Најголемо зголемување на приливот на 
предметите е евидентен на подрачјето на Основните судови Прилеп и Крушево со 
47%, потоа подрачјето на Основните судови во Струмица и Радовиш со 42%, 
потоа подрачјето на Основните судови во Охрид, Струга и Дебар со 37%, потоа 
следи подрачјето на Основните судови во Штип и Свети Николе со зголемување 
на предмети за 36%, потоа следи подрачјето на Основниот суд во Тетово со 
зголемување на предметите за 35%, потоа следи подрачјето на Oсновите судови 
во Гостивар и Кичево со зголемување на предметите за 26%, потоа следи 
подрачјето на Основните судови во Битола и Ресен си зголемување на 
предметите за 23%, потоа следи подрачјето на Основните судови во Куманово, 
Крива Паланка и Кратово каде приливот на предмети е зголемен за 20%, потоа 
следи подрачјето на Основните граѓански Скопје и Основниот кривичен суд во 
Скопје со зголемување на предметите за 17%, потоа следи подрачјето на 
Основните судови во Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино каде приливот на 
предмети е зголемен  за 8%, потоа подрачјето на Основните судови во Делчево, 
Берово, Виница и Кочани каде приливот на предмети е зголемен  за 3%.  

  
Бројката на вкупно примените барања за извршување кај извршителите за 

изминативе 16 години достигна 1.671.609 предмети, од кои реализирани се 
627.623 предмети или 37,55%, а нереализирани сеуште се над 1.043.986  
предмети. 
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2.1.1. Достава на судски писмена 

 

Извршителите се овластени да вршат лична достава на судските писмена 
согласно одредбите на Законот за парнична постапка. Во текот на 2021 година 
примени се 397 барања за достава на судски писмена, од кои извршителите 
успешно реализирале 131 барања, односно 33%. 
 

2.2. Реализација на барањата за извршување  

 
Во текот на 2021 година се зголемува трендот на извршени барања во 

споредба со 2019 и 2020 година, при што извршителите реализирале вкупно 
63.069 барања за извршување. Споредувајќи ги податоците со 2020 година кога се 
реализирани вкупно 42.233 предмети, има зголемување на бројот на извршени 
предмети за 20.836 предмети, односно за 49%. Компарирано со 2019 година кога 
се реализирани 57.065 предмети, бројот на реализирани извршни исправи во 2021 
година исто така е зголемен за 10,5%.  

Од вкупно реализираните предмети во 2021 година (63.069), 14.543 
предмети биле примени во 2021 година, а останатите 48.652 се реализирани 
предмети од примените во претходните години.  

Доколку се анализираат бројките на реализираните предмети (63.069), во 
однос на вкупно примените предмети во 2021 година или 124.404 предмети,  
процентот на реализација на барањата за извршување во 2021 година достигнува 
50,69%. 

Доколку пак се анализираат бројките на реализираните предмети (14.543) 
од вкупно примените предмети во 2021 година (124.404),  процентот на 
реализација на примените барањата за извршување во 2021 година изнесува 
11,7%. 

Во оваа извештајна година процентот на реализација на извршните исправи 
изразен по подрачја на кои се именувани извршителите е зголемен во 9 подрачја, 
а само во две подрачја се намалува и тоа: за подрачјето на Основните судови во 
Струмица и Радовиш за 1% и за подрачјето на Основните судови во Велес, 
Гевгелија, Кавадарци и Неготино за 0,24%. Најголемо зголемување има на 
подрачјето на Основните судови во Охрид, Струга и Дебар за 4%, по нив следи 
подрачјето на Основните судови во Гостивар и Кичево со 3,6%, потоа подрачјето 
на Основниот суд во Тетово со 3,4%, потоа подрачјето на Основните судови во 
Штип и Свети Николе со 3,4%, потоа подрачјето на Основните судови во 
Куманово, Крива Паланка и Кратово со 2,5%, потоа подрачјето на Основните 
судови во Битола и Ресен со 2,4%, потоа подрачјето на Основните судови во 
Кочани, Берово, Виница и Делчево со 2% и подрачјето на Основните судови во 
Прилеп и Крушево со 2%.   

 
 
2.2.1. Други начини на завршување на предметите во извршителските 

канцеларии 
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Освен успешно реализираните барања за извршување од страна на 
извршителите, бројката на завршени предмети во нивните канцеларии се 
намалува и по основ на запрени и прекинати извршувања. По овој основ во 
извршителските канцеларии завршило постапувањето по 13.568 предмети од кои 
9.864 се запрени предмети од примени барања во претходни години, 1.061 се 
запрени предмети од примените барања во 2021 година, 2.428 се прекинати 
извршувања од примени барања од претходни години и 215 се прекинати 
извршувања од примените барања во 2021 година. Исто така има 215 барања за 
извршување кои се одбиени.  

 
 
 2.2.2. Структура на реализираните барања за извршување 
 
Во однос на реализираните барања за извршување карактеристично е тоа 

што во 2021 година поднесени се 14 барања за извршување за непарично 
побарување односно во однос на претходната година кога имало 24 предмети, 
има намалување за десет предмети или во споредба со 2019 година кога бројот 
на поднесени барања за извршување за наплата на непарични побарувања 
изнесувал 20 барања. Во 2018 година, како и во 2021 година, биле примени 14 
барања за извршување за непарично побарување.  

 
 
 
2.2.3. Времетраење на извршувањето 
 
Извршената анализа на времетраењето на извршувањето на предметите 

покажува, дека се намалува ефикасноста на извршувањето. Имено од 
реализираните 63.069 предмети, 20.344 предмети или 32% биле реализирани во 
рок до 3 месеци,  4.636 или 7,4% во рок од 3 до 6 месеци, 5.129 предмети или 
8,1% во периодот од 6 до 12 месеци, а остатокот од 32.996 предмети односно 52% 
над 1 година. Ваквиот тренд укажува на фактот дека доколку должниците имаат 
парични средства, системот на извршување овозможува брза реализација на 
извршните исправи, но доколку таквите средства не се доволни за наплата на 
паричното побарување, се преминува кон другите начини на извршување, кои се 
подолготрајни, бидејќи се вршат по пат на продажби на подвижни и недвижни 
предмети преку јавни надавања, проценки и слично.    

 
2.2.4.Наплатени средства од извршување за доверителите 
 
 Вкупниот износ на наплатени средства од извршување за доверителите, кој 

го прикажале извршителите во своите извештаи за работењето во текот на 2021 
година изнесува 7.995.321.885,32 денари (123.163.049,63 евра).  

 

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  
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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  

2021 124.404 63.069 50,69% 
€                      

130,005,233.91 

Вкупно за 15 
години 1.671.609 627.623 37,54% 

                               
1,618,684,457.91 €  

 
                 Податоците од прикажаната табела јасно покажуваат дека средствата 
наплатени низ годините на функционирање на системот на присилно извршување 
преку извршителите, е значителен и надминува 1 милијарда и 600 милиони евра, 
кои повторно се влеал во економскиот ток на државата.    
 
           

р.б Податоци од квартални извештаи за 2021 година Вкупно 01.01.2021-
31.12.2021   

1 
Вкупен број на активни извршувања по барања за 
извршување од претходни периоди 1.164.573   

2 
Вкупно примени барања за извршување во кварталниот 
период 124.404   

  2.1  од физички лица 11.015   

  2.2  од правни лица: 111.516   

  
  - доверители за побарувања кои произлегуваат од 
комунални услуги 27.621   

    -  банки 10.949   

    -  Јавни претпријатија  10.061   

    -  Локална самоуправа 925   

    - други правни лица 31.350   

    - судски паушали 30.427   

  2.3 од државен правобранител- за државни органи (РМ) 1.829   
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3 Структура на должници 

 
  

  3.1 физички лица 104283   

  3.2 правни лица 15.609   

  3.3 државни органи 5502   

4 Тип на барање за извршување (примени)  

 
  

    4.1 за наплата на парично побарување 124.104   

    4.2 за непарично побарување 214   

5 Вид на извршна исправа 

 
  

  5.1 домашни извршни исправи 124.037   

  извршна судска одлука и судско порамнување 48.620   

  
извршна одлука и порамнување во управна постапка, ако 
гласат на исполнување на парична обврска 692   

  извршна нотарска исправа 6.494   

  
заклучок на извршителот за утврдување на трошоците на 
извршувањето 22   

  решение за издавање на нотарски платен налог 58.615   

  
друга исправа која како извршна исправа е предвидена 
со закон 9.463   

  5.2 странски извршни исправи 4   

6 Реализирани извршни исправи - барања за извршување 63069   

  6.1 Од примените во кварталниот период 14.554   

  6.2 Од примените во претходните квартални периоди 48.652   

7 ПРОЦЕНТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА 11.69%   

8 Времетраење на извршувањето 

 
  

  8.1 До 3 месеци 20.344   

  8.2 Од 3 до 6 месеци 4.636   

  8.3 Од 6 до 12 месеци 5.129   

  8.4 Над 1 година 32.996   

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

 
  

   9.1 Извршувања заради наплата на парично побарување  14269   

  a) извршување врз сметка на должникот 8.773   

  б) извршување врз подвижни предмети 568   

  в) врз парично побарување на должник 4461   

  
г) извршување врз побарување да се предадат или 
испорачаат подвижни предмети или да се предаде 
недвижност 3   

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

  ѓ) извршување врз други имотни права 12   

  е) извршување врз недвижности 15   

  ж) извршување на судски пенали 0   

  
9.2 Извршувања заради остварување на непарично 
побарување 14   

  а) испразнување и предавање на недвижности 3   
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  б) предавање и испорака на подвижни предмети 0   

  в) обврска на дејствие, трпење или несторување 0   

  г) враќање на работник на работа 2   

  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 215   

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

 
  

       10.1. спрема физички лица 5.001   

       10.2. спрема правни лица 5.270   

       10.3. спрема РМ 4.280   

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

 
  

      11.1. спрема физички лица 5.651   

      11.2. спрема правни лица 8.116   

      11.3. спрема РМ 948   

12  Вкупен број на побарувања  
ден 

22.819.753.065,00   

13  Вкупен износ на наплатени средства од извршување   ден 7.995.321.885,32   

14 
 Вкупен износ на наплатени средства по основ „Цена за 
администрирање“  ден 21.526.098,00   

15 
 Вкупен износ на наплатени средства по основ 
„Превземени извршни дејствија“  ден .271.301.365,11   

16 
 Вкупен износ на наплатени средства по основ „Награда 
за извршување“  ден.285.310.694,10   

17 
 Вкупен износ на поврат на средства во кварталниот 
период  ден 204.417.638,00   

18 Сума на наплатените средства според должници 

 
  

       18.1 - од физички лица  ден 2.271.044.501,02   

        18.2 - од правни лица  ден 4.548.920.889,08   

        18.3 - од РМ  ден 1.242.193.445,00   

19  Сума на наплатените средства според доверите  

 
  

      19.1 - за физички лица  
 ден        

1.215.693.152,00    

      19.2 - за правни лица  
 ден        

6.751.998.539,10    

      19.3 - за РМ  
 ден            

96.527.778,00    

20 Запрени предмети во кварталниот период 1.061   

21 Запрени предмети од примени во претходни периоди 9.864   

22 Прекинати извршувања 215   

23 
Прекинати извршувања за предмети од претходни 
периоди 2428   

24 
Поднесени барања за распишување на потраги по 
моторни возила 50   
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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 397   

28 
Број на реализирани барања за достава на судски 
писмена 131   

29 
Број на реализирани барања за достава на судски 
писмена од претходни периоди  192   

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. 1   

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 0 

 
 

                                    
 

Анализата на податоците за структурата на наплатените средства според 
доверители укажуваат на тоа дека процентот на наплата за Република Северна 
Македонија како доверител, изнесува 96.527.778,00 ден. (1.569.557,37 евра). 
Притоа треба да се има предвид, дека државата како доверител се јавува како 
странка само во граѓанските спорови, бидејќи целокупното друго присилно 
извршување по основ на изречени парични казни и трошоци во корист на 
Република Македонија во сите судски и управни постапки се спроведува според 
Законот за даночна постапка преку Управата за јавни приходи. Наспроти тоа пак 
одливот на средства по основ на извршување спрема Република Македонија како 
должник е во вкупен износ од 1.242.193.445,00 ден. (20.198.267,40 евра). 

Најбројни доверители чии барања за извршување се реализирани и 
понатаму остануваат правните лица со наплатени средства во износ од 
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6.751.998.539,10 денари (109.788.594,13 евра) или 84,44% од вкупно наплатените 
побарувања, а по нив следуваат физичките лица со 1.215.693.152,00 денари 
(19.767.368,33 евра) или 15,2%, од вкупно наплатените побарувања. 

Во структурата на должници во однос на наплатени средства според 
должници учествуваат во најголемиот дел правните лица како должници со 
4.548.920.889,08 денари (73.966.193,32 евра) или 56,89%, потоа физичките лица 
како должници со 2.271.044.501,02 денари (36.927.552.96 евра) или 28,4% од 
наплатените средства и Република Македонија како должник со 1.242.193.445,00 
денари (20.198.267,40 евра) или 15,53%.  

 
Извршителите во Република Македонија во 2021 година по основ на данок 

на додадена вредност (ДДВ) платиле 98.745.898,90 денари, кои се слеале во 
Буџетот на РМ. Ако кон ова се земе предвид и бројката на вкупно вработени во 
извршителските канцеларии- лица, големината на деловниот простор и техниката 
која се користи во извршителските канцеларии и секако  процентот на 
реализацијата и наплатените парични средства, а од друга страна фактот, дека 
државата за функционирање на целокупниот систем на извршување не троши 
никакви средства, несомнена е оценката дека резултатите од функционирањето 
на системот на приватното извршување се повеќе од задоволителни.  

 
 

3.Анализа на финансиската состојба на  извршителите 
 

Извршителите во Република Македонија, согласно член 56 став (2) од 
Законот за извршување, имаат обврска да достават годишен писмен извештај до 
Комората на извршители за своето работење во претходната година, најдоцна до 
15 март во тековната година, во кој го наведуваат вкупниот број на примени 
барања за извршување, вкупниот број на реализирани извршни исправи од 
примените во извештајната година, вкупниот број на реализирани извршни 
исправи, износ на наплатени средства за надоместок за обработка на предмет, 
трошоци за преземени дејствија и награда за реализирани извршни исправи, 
износ на трошоците за работењето на извршителот и остварената нето добивка 
на извршителот. Извршителите доставуваат кон извештајот и копија од завршната 
сметка доставена до Управата за јавни приходи.  

Според член 56 став (3) од Законот за извршување, Комората на 
извршители до Министерството за правда, секоја година најдоцна до 1 април 
доставува збирен годишен извештај со податоци за финансиското работење на 
сите извршители. 

За потребите на анализата изготвен е Збирен извештај за финансиското 
работење на извршителите во текот на 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 и 2021  година кој заради обемноста е прикачен засебно како Прилог 1 
кон Информацијата.  

Во продолжение на оваа Информација, следуваат коментари на 
извршените споредби на податоците за 2021 со 2020 и 2016 година.  

Анализите на доставените податоци укажуваат на следните состојби: 
3.1. Вкупниот износ на приходи на извршителите по основ на наплатена цена 
за администрирање, преземени извршни дејствија и награда за 2021 година 
изнесува 555.275.261,48 денари. Споредбата на податоците за 2021 година со 
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2020 година кога по овие основи се наплатени 422.134.642,00 денари, укажува на 
фактот дека извршителите во 2021 година оствариле 31% поголеми приходи. Во 
споредба со 2016 година, кога по овој основ се извршителите имаа наплатено 
611.619.587,00 денари, има намалување на приходите по овие основи за 9,2%.   
 
3.1.1. Притоа на име цена за администрирање или надомест за обработка на 
предметот наплатиле износ од 30.931.478,35 денари. Во 2021 година споредбено 
со 2020 година кога извршителите по овој основ наплатиле 25.101.632,45 денари, 
извршителите оствариле повеќе приходи по основ на надомест за обработка на 
предметите за 23% што најверојатно се должи на зголемениот прилив на 
предмети од 22%. Во споредба со 2016 година кога по овој основ извршителите 
имаа наплатено 62.634.569,00 денари, има намалување на приходите по овој 
основ за 50,6%. 
 
3.1.2. Износот на наплатени средства по основ на преземени извршни 
дејствија од 255.121.601,93 денари, спореден со 2020 година кога по овој основ 
наплатиле 191.948.716 денари, укажува дека извршителите наплатиле 33% 
повеќе по овој основ во споредба со претходната година. Во споредба со 2016 
година кога по овој основ извршителите имаа наплатено 311.453.101,00 денари, 
има намалување на наплатените средства по основ на преземени дејствија за 
18%. 
 
 
3.1.3. Износот на наплатени средства по основ на наплатената награда од 
269.222.181 денари спореден со 2020 година кога по овој основ извршителите 
наплатиле 205.084.293,00 денари, укажува дека извршителите во 2021 година 
наплатиле 31 % повеќе парични средства во споредба со претходната година. Во 
споредба со 2016 година кога извршителите по овој основ наплатиле 
237.531.917,00 денари, има зголемување на наплатени средства по овој основ од 
13,3%.  
 
3.2. Вкупно остварени приходи на извршителите по завршна сметка 
Во 2021 година извршителите оствариле вкупно приходи по завршна сметка во 
износ од 670.625.575,00 денари, што претставува зголемување на приходите на 
извршителите по завршна сметка за24% во споредба со 2020 година кога 
извршителите по овој основ оствариле вкупен приход од 539.161.847,00  денари.  
Во споредба со 2016 година кога по овој основ извршителите наплатиле 
752.319.408 денари, има намалување од 12% на вкупно остварените приходи по 
завршна сметка.  
 
3.2.1 Најнизок бруто приход по завршна сметка оствариле извршителите на 
подрачјето на Основните судови во Прилеп и Крушево и тоа во вкупен износ од 
23.063.254,00 денари.  
 
 3.2.2. Највисок бруто приход по завршна сметка и понатаму остваруваат 
извршителите на подрачјето на Основните судови Скопје 1 и Скопје 2 и тоа во 
вкупен износ од 294.159.963,00 денари. Притоа во просек остварени се 
7.950.269,30 денари по извршител, што претставува зголемување на приходите за 
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6,7 % во споредба со приходите остварени во 2020 година, кога овој просек бил 
7.444.152,00 денари по извршител.  
 
 
3.3. Вкупно Нето приходи по завршна сметка 
 

Во 2021 година извршителите оствариле вкупно нето приход по завршна 
сметка во износ од 206.701.842,00 денари, што претставува зголемување на 
вкупните нето приходи по завршна сметка за 46%, во споредба со 2020 година 
кога по овој основ извршителите оствариле вкупен износ од 141.766.051,00 
денари. Во споредба со 2016 година кога извршителите по овој основ оствариле 
257.690.635,00 денари има намалување од 19,8% на нето приходите на 
извршителите по завршна сметка.  

Најголемо зголемување по овој основ има на подрачјето на Основните 
судови во Прилеп и Крушево за 303%, потоа на подрачјето на Основниот суд во 
Тетово од 132%, потоа подрачјето на Основните судови во Охрид, Струга и Дебар 
за 68%, потоа на подрачјето на Основниот граѓански суд Скопје и Основниот 
кривичен суд Скопје од 51%, на подрачјето на Основните судови во Штип и Свети 
Николе за 39%, на подрачјето на Основните судови во Куманово, Кратово и Крива 
Паланка за 36%, на подрачјето на Основните судови во Струмица и Радовиш за 
34%, на подрачјето на Основните судови во Битола и Ресен 31%, потоа на 
подрачјето на Основните судови во Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино за 
18%, на подрачјето на Основните судови во Делчево, Берово, Виница и Кочани за 
13% и на подрачјето на Основните судови во Гостивар и Кичево за 2,7% 
зголемување.  
 
3.3.1. Најниски нето приходи по завршна сметка во 2021 година прикажале 

извршителите на подрачјето на Основните судови во Прилеп и Крушево и тоа  
5.673.704,00 денари, кои ако се распределат на 6–те извршители од тоа подрачје 
се доаѓа до просечниот чист нето приход од 945.617,00 денари односно во 
споредба со 2020 година, забележително е зголемување од 303% на нето 
приходите по завршна сметка на извршителите од подрачјето на Основните 
судови во Прилеп и Крушево.  
 
 
3.4. Вкупно остварени приходи по извршител 
 

Од добиените податоци, се констатира дека на сите подрачја на основните 
судови има зголемување на вкупно остварените приходи по извршители. Вкупно 
остварениот приход по извршител во Република Северна Македонија во 2021 
година, изнесува 6.574.760,00 денари, што во споредба со 2020 година кога 
извршителите оствариле просечен приход по извршител од 5.234.581,00 денари 
има зголемување од 26%. Во споредба со 2016 година кога извршителите по овој 
основ оствариле вкупно 7.375.680,00 денари, има намалување од 11% на вкупно 
остварениот приход по извршител.  

Најголемо зголемување на приходите на извршителите е забележано на 
подрачјето на Основниот суд во Тетово за 80%, потоа на подрачјето на Основните 
судови во Штип и Свети Николе за 55%, потоа на подрачјето на Основните судови 
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во Битола и Ресен за 52%, потоа на подрачјето на Основните судови во Делчево, 
Берово, Виница и Кочани за 47%, потоа на подрачјето на Основните судови во 
Куманово, Кратово и Крива Паланка за 45%, потоа на подрачјето на Основните 
судови во Прилеп и Крушево за 41%, потоа на подрачјето на Основните судови во 
Струмица и Радовиш за 31%, потоа на подрачјето на Основните судови во Охрид, 
Струга и Дебар за 29%, потоа на подрачјето на Основните судови во Гостивар и 
Кичево за 24%, потоа на подрачјето на Основните судови во Велес, Гевгелија, 
Кавадарци и Неготино за 12% и на подрачјето на Основниот граѓански суд во 
Скопје и Основниот кривичен суд во Скопје зголемување за 7%. 

 
 

 
3.4.4. Податоците од завршните сметки на извршителите за 2021 година, 

покажуваат високи расходи на извршителите во однос на приходите и изнесуваат 
438.486.018,00 денари, односно 65,4% од вкупно остварените  приходи по 
завршна смета. Во претходната 2020 година извршителите во завршните сметки 
прикажале вкупни расходи во износ од 380.029.550,00 денари, односно 70% во 
однос на приходите во 2020 година. Во споредба со 2016 година кога 
извршителите прикажале вкупни расходи од 269.853,848, се констатира 
зголемување на трошоците од 62,5%, во услови кога има намалување на бројот на 
вработените во канцелариите на извршителите.  

И понатаму продолжува трендот на континуирано екстремно високи 
трошоци на работење кај еден мал дел од извршителите. Притоа истите 
реализираат искучително високи бруто приходи, екстремно големи трошоци во 
работењето кои го достигнуваат и бруто приходот, со што прикажуваат екстремно 
мали нето приходи. Прикажаните податоци и анализи се темелат на финансиските 
извештаи на извршителите поминати преку Управата за јавни приходи за 2021 
година, како и за изминатите години. Министерството за правда смета дека е 
неопходно Управата за јавни приходи да направи соодветна анализа на 
податоците на извршителите искажани во нивните годишни сметки, бидејќи 
ваквите податоци ја извитоперуваат целокупната слика за финансиските ефекти 
од работењето на извршителите (приходи/добивка) што може да наведат кон 
креирање на погрешни политики во  сферата на извршувањето. 

   
4. Именување на извршители 

Бројката на извршители која е определена на 132 со Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за определување на бројот на 
извршители за подрачјето на основниот суд и утврдување на критериуми за бројот 
и распоредот на службените седишта на извршители на подрачјето на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.146/07) и остана 
непополнета цели 16 години. Изгубен е интерес за јавување на слободните 
извршителски места, за поголем дел од подрачјата на територијата на државата, 
освен за подрачјето на Основниот граѓански суд Скопје и Основниот кривичен суд 
Скопје. Заради тоа во случај на испразнето извршителско место, постојните 
предмети во најголем број случаи се предаваат  на друг извршител, избран по пат 
на ждрепка. 
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Согласно член 32 став (4) од новиот Закон за извршување бројот на 
извршителите за подрачјето на основниот суд со Одлука го определува 
министерот за правда врз основа на претходно прибавена согласност од Владата 
на Република Македонија. 

  Во оваа извештајна година вкупниот број на извршителите е 96 
извршители на крајот од годината, а податоци дале 102 извршители, при што 9 
извршители беа избришани од Именикот на извршители. Во канцелариите на 
извршителите во Република Македонија во 2020 година, бројот на вработените 
лица продолжи со опаѓање и изнесува 335 не вклучувајќи ги извршителите. Ако се 
компарираат бројките на вработените со 2015 (526) и 2017 (520), падот на 
вработените е драматичен (35%), и најверојатно се темели на намалената тарифа 
во 2019 година, со која сериозно се намалија приходите на извршителите.   

Во текот на 2021 година именувани се 6 нови извршители. 
 

5. Извршени надзори над работата на извршителите во 2020 година  

Министерството за правда врши редовен и вонреден надзор над работата 
на извршителите, односно Комората според месечен план за надзор кој содржи 
листа на извршители над чија работа се врши надзор во текот на месецот. Со 
измените и дополнувањата на Законот за извршување од декември 2018 година 
воведен е и вонреден теренски надзор над работата на извршителите и Комората 
на извршители на РМ по претставка од странка, трето лице или учесник во 
постапката, по барање на претседателот на суд, државен орган или правно лице, 
за конкретен предмет. 

Во 2021 година Министерството за правда изврши надзори над работата на 
28 извршители, и тоа 17 редовни надзори и 21 вонреден надзор. Врз основа на 
констатираните состојби од извршените надзори, Министерот за правда поднесе 3 
предлози за поведување на дисциплинска постапка за дисциплинска одговорност 
на извршители до Дисциплинската комисија при Комората на извршители на РСМ. 
Од страна на Претседателот на Комората на извршители на РСМ како овластен 
предлагач за поведување на дисциплинска постапка  во текот на 2021 година 
поднесени се 3 предлози за поведување на дисциплинска постапка, а 
претседателот на основниот суд како овластен предлагач на дисциплинска 
постапка нема поднесено ниту еден предлог. 

По поднесените предлози од претходната година, Дисциплинската комисија 
на Комората на извршители во 2021 година изрече една дисциплински мерки 
парична казна, две одлуки со кои се отфрлени предлозите за поведување на 
дисциплинска постапка поради застареност 1 одлука привремено одземање на 
правото за вршење на должноста извршител и 1 одлука за привремена забрана за 
вршење на должноста извршител - суспензија. За 3 предлози за поведување на 
дисциплинска постапка поднесени во 2021 година, Комората ќе одлучува во 2022 
година.  

Министерството за правда преку Секторот за надзор над работењето на 
извршителите, нотарите и медијаторите, преку вршење на надзорот над 
работењето на извршителите врши воедначување и унифицирање во 
постапувањето на извршителите согласно Законот за извршување и 
подзаконските акти кои ги применуваат во нивното работење.  
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Табела за поднесени дисциплински предлози и донесени одлуки од 
Дисциплинската комисија на КИРМ 

Предлози за 
дисциплинска 

постапка 
поднесени од 

Министерствот
о за правда во 

2020 година   

Предлози за  
дисциплинска 

постапка 
поднесени од 

Претседателот на 
КИРМ во 2020 

година   

Број на 
дисциплинс
ки одлуки 

од 
претходни 

години  

Изречени дисциплински мерки 

Парична 
казна  

Јавна 
опомена 

Привремено 
одземање на 
правото за 
вршење на 
должноста 
извршител    

Отфрлени 
предлози 

3  3 3 1 0 2 2 

 
 

6. Испит за извршители 

Со донесувањето на Закон за изменување и дополнување на Законот за 
извршување од 2018 година, се напушти концептот на електронско полагање на 
испитот за извршители, бидејќи електронското полагање се покажа како 
неквалитетно и неефикасно, а во правец на Стратегијата за реформа на 
правосудниот сектор, каде е предвидено целосно укинување на овој начин на 
полагање.  

Во 2021 година одржани се четири испитни сесии – априлска, јунска, 
септемриска и декемвриската, а испитот за извршители го положиле 4 кандидати 
од пријавените 18 кандидати. Интересот за извршителската дејност опаѓа, и 
екстремно мал број на лица се јавуваат за полагање на овој испит, што создава 
сериозен проблем во делот на заменици извршители. Имено и 16 години по 
примената на Законот за извршување, сеуште не е достигната минималната 
бројка на двојно положени лица од  пропишаните извршителски места, со што 
преодната одредба од член 264 сеуште е на сила и создава сериозни проблеми 
во услови на разрешени извршители и нивна замена од други извршители.      

 
 

7. Комора на извршители на Република Македонија 

 Согласно Законот за извршување Комората на извршители на Република 
Македонија (КИРМ) претставува професионална организација на извршителите во 
која задолжително членуваат извршителите и замениците извршители во 
државата. Комора на извршители на Република Македонија се грижи за угледот и 
честа на вршењето на должноста извршител, совесно и во согласност со закон.  

Во однос на соработката на Комората на извршители со Министерството за 
правда, мора да се потенцира мегусебната доверба во намерите за создавање на 
подобар систем за извршување. Министерството за правда не само што врши 
надзор над работењето на извршителите, туку и постојано соработува со 
Комората на извршители во правец на разрешување на проблеми со кои се 
соочуваат извршителите во примената на Законот за извршување, преку учество 
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на претставници од Комората на извршители во Работните групи за изготвување 
на нов Закон за извршување и подзаконски акти, како и преку постојани 
консултации за решавање на проблеми при вршењето на извршителската 
должност.  

 
 

            Имајќи го предвид наведеното, Министерството за правда и предлага на Владата 
на Република Македонија да ја разгледа Информацијата за примена на Законот за 
извршување и извршен надзор над работата на извршителите за 2021 година  и да ги 
усвои следните: 

 

ПРЕДЛОГ ЗАКЛУЧОЦИ 

 

1. Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои 

Информацијата за примена на Законот за извршување и извршен надзор над работата 

на извршителите за 2021 година. 

 
2. Се задолжува Управата за јавни приходи во рок од 3 месеци од приемот 

на заклучокот, да направи соодветна анализа на податоците на извршителите 
прикажани во нивните годишни сметки и тоа за последните пет изминати години, 
особено кај извршителите кои прикажуваат високи вкупни приходи и  екстремно 
високи трошоци во работењето, со цел да се утврди дали извршителите реално ги 
прикажуваат приходите и расходите во завршните сметки според 
сметководствените прописи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Збирен извештај за финансиско работење на извршителите во текот на 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 и 2021 година  

Извршите
ли по 

подрачја 

бр. 
извршите

ли 

Примени 
барања за 
извршува

ње 

Реализира
ни барања 

за 
извршува

ње 

Наплатени 
средства по 

основ 
„цена за 

администр
ирање“(без 

вклучен 
ДДВ) 

Наплатени 
средства по 

основ 
„преземени 

извршни 
дејствија“            

(без вклучен 
ДДВ) 

Наплатени 
средства по 

основ 
„награда за 

извршување“ 
(без вклучен 

ДДВ) 

Вкупно 
приходи од 

аминистрира
ње, дејствија 

и награда 

Вкупно 
остварени 

приходи  по 
завршна 
сметка 

Вкупно 
Нето 

Приходи по 
завршна 
снетка 

Вкупно 
остварен

и 
приходи 

по 
извршите

л  

Вкупно 
расходи од 
биланс на 
приходи и 

расходи 

Чист 
приход по 
извршите

л 

Основните судови Скопје 1 и Скопје 2 

  
2011 

33 30,161 10,499 25,531,329 78,809,292 93,381,878 197,722,499     5,991,590 /   

  2012 35 63,190 10,395 23,177,246 88,930,671 100,088,150 212,196,068 298,085,689 94,339,726 8,516,734 / 2,695,421 

  2013 35 63,691 14,719 25,216,983 99,967,586 107,335,220 232,519,789 330,693,379 104,719,337 9,444,683 / 2,991,981 

  2014 34 69,932 18,725 23,180,872 119,679,458 104,668,812 247,529,142 322,852,552 87,136,519 9,495,663 / 2,562,838 

  2015 35 67,929 21,308 24,930,347 126,439,877 113,768,427 265,138,651 349,101,598 99,530,614 9,974,331 237,832,683 2,843,732 

  2016 37 110,781 21,995 31,594,783 143,378,404 119,172,017 294,145,204 315,192,260 106,429,757 8,518,710 195,486 2,876,480 

  2017 35 40,852 22,466 6,272,423 22,288,327 41,248,435 68,041,546,00 390,736,398 101,873,856 11,163,897 275,896,842 2,910,681 

  2018 35 49,953 25,698 17,504,822 132,581,177 118,434,050 268,520,049 368,414,776 113,794,514 10,526,136 240,769,025 3,251,272 

  2019 34 60,857 24,478 13,250,592 119,235,227 122,515,303 255,001,123 314,202,164 75,837,231 9,241,240 222,654,970 2,230,507 

  2020 33 47,157 18,088 8,847,241 78,029,020 99,506,357 186,382,618 245,657,011 51,568,756 7,444,152 187,626,607 1,562,690 

  2021 37 55,153 24,962 10,437,912 108,157,925 129,399,577 247,995,415 294,159,963 78,100,899 7,950,269 206,008,688 2,110,835 

  

споредб

а 20/21 

  

17% 

зголемувањ

е 

38% 

зголемувањ

е 

18% 

зголемување 

39% 

зголемување 

30% 

зголемување 

33% 

зголемување 

20% 

зголемување 

51% 

зголемувањ

е 

7% 

зголемува

ње 

10% 

зголемување 

35% 

зголемува

ње 
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 споредб

а 16/21 

 50% 

намалувањ

е 

13% 

зголемувањ

е 

67% 

намалување 

24% 

намалување 

8% 

зголемување 

16% 

намалување 

7% 

намалување 

27% 

намалување 

7% 

намалува

ње 

105283% 

зголемување 

27% 

намалува

ње 

Основен суд Битола и Ресен 

  2011 7 5,152 2,224 3,866,251 16,877,329 19,202,104 39,945,684 
  

5,707,812 /   

  2012 7 9,701 2,704 3,617,732 18,511,056 19,143,471 41,272,259 47,992,508 23,300,727 6,856,073 / 3,328,675 

  2013 7 7,100 5,424 4,155,863 20,186,510 18,838,227 43,180,600 49,429,927 23,306,494 7,061,418 / 3,329,499 

  2014 7 7,154 3,260 3,844,713 20,334,744 18,040,646 42,220,103 47,273,811 17,912,030 6,753,401 / 2,558,861 

  2015 7 6,542 3,215 3,008,841 17,806,223 17,035,351 37,850,415 46,582,196 20,207,568 6,654,599 24,174,981 2,886,795 

  2016 7 10,093 3,714 4,175,494 21,080,495 14,812,954 40,068,943 46,150,985 18,004,207 6,592,998 25,936,889 2,572,030 

  2017 7 3,572 3,504 1,052,020 3,146,585 6,549,278 10,747,883 53,386,119 26,057,156 7,626,588 24,440,564 3,722,450 

  2018 7 4,603 3,315 2,757,014 18,242,244 17,369,396 38,368,654 51,940,288 22,022,050 7,420,041 27,466,816 3,146,007 

  2019 7 5,875 3,295 2,074,161 15,281,902 21,122,524 66,181,255 54,450,983 19,609,332 7,778,712 31,225,454 2,801,333 

  2020 7 5,500 2,577 2,528,743 16,506,120 16,452,380 35,487,243 41,193,005 14,968,445 5,884,715 24,481,306 2,138,349 

  2021 5 6,757 2,767 2,240,303 13,736,030 19,596,367 35,572,700 44,763,429 19,591,505 8,952,686 23,005,465 3,918,301 

  

споредб

а 20/21 

  

23% 

зголемувањ

е 

7% 

зголемувањ

е 

11% 

намалување 

17% 

намалување 

19% 

зголемување 

0,2% 

зголемување 

9% 

зголемување 

31% 

зголемувањ

е 

52% 

зголемува

ње 

6% 

намалување 

83% 

зголемува

ње 

 споредб

а 16/21 

 33% 

намалувањ

е 

25% 

намалувањ

е 

46% 

намалување 

35% 

намалување 

32% 

намалување 

11% 

намалување 

3% 

намалување 

9% 

намалување 

36% 

зголемува

ње 

11% 

намалување 

52% 

зголемува

ње 

Основниот суд Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино 

  
2011 

9 9,160 3,115 8,190,104 16,983,820 14,597,634 26,132,684     2,903,631 /   

  2012 9 28,240 4,482 6,982,379 22,546,179 16,350,566 45,879,124 73,157,936 31,363,925 8,128,660 / 3,484,881 

  2013 9 13,305 5,665 5,976,822 25,102,230 21,157,556 52,236,608 78,521,072 30,881,388 8,724,564 / 3,431,265 

  2014 9 11,827 5,758 5,329,423 24,725,997 19,313,052 49,368,472 75,396,323 27,783,621 8,377,369 / 3,087,069 

  2015 9 15,749 6,640 4,972,584 26,625,209 18,763,256 50,361,049 73,847,576 25,334,150 8,205,286 45,234,344 2,814,906 

  2016 9 14,341 6,098 5,091,172 30,693,327 18,453,907 54,238,406 76,473,118 25,932,372 8,497,013 47,644,113 2,881,375 
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  2017 10 7,040 5,913 1,252,868 6,678,011 6,765,090 14,695,969 77,354,418 31,042,755 8,594,935 42,841,289 3,449,195 

  2018 10 9,346 5,654 4,398,954 33,559,021 18,198,761 56,156,736 66,357,006 23,055,952 6,635,701 40,559,304 2,305,595 

  2019 10 8,716 5,214 3,957,537 41,460,028 20,763,689 66,181,255 70,264,680 23,567,890 7,026,468 41,961,628 2,356,789 

  2020 10 8,131 3,563 2,169,970 19,378,312 17,147,179 38,695,461 49,172,936 15,703,705 4,917,294 31,401,319 1,570,371 

  2021 11 8,820 4,581 2,939,545 24,282,239 20,764,201 47,985,985 60,525,530 18,500,504 5,502,321 39,398,532 1,681,864 

  
споредб

а 20/21 

  

8% 

зголемувањ

е 

28% 

зголемување 

35% 

зголемување 

25% 

зголемување 

21% 

зголемување 

24% 

зголемување 

23% 

зголемување 

18% 

зголемување 

12% 

зголемува

ње 

25% 

зголемување 

7% 

зголемувањ

е 

 споредб

а 16/21 

 38% 

намалување 

25% 

намалување 

42% 

намалување 

21% намалување 12% 

зголемување 

11% 

намалување 

21% 

намалување 

29% 

намалување 

35% 

намалувањ

е 

17% 

намалување 

42% 

намалувањ

е 

Основниот суд Гостивар и Кичево 

  2011 3 2,416 828 2,727,484 10,008,770 8,340,269 21,076,523     7,025,507 /   

  2012 4 4,455 929 2,323,938 7,393,737 7,461,497 17,179,172 26,557,043 9,820,857 6,639,261 / 2,455,214 

  2013 4 5,806 1,237 3,097,304 8,641,631 10,413,517 22,152,452 32,730,097 12,233,701 8,182,524 / 3,058,425 

  2014 5 9,158 1,617 2,643,111 11,303,142 10,066,937 24,013,190 35,598,726 9,577,735 6,746,341 / 2,271,137 

  205 5 7,149 1,935 2,632,374 11,727,659 11,181,472 25,541,505 40,661,918 11,450,497 8,132,384 27,978,697 2,290,099 

  2016 5 17,029 2,186 3,670,005 14,096,501 12,669,919 30,436,425 43,505,940 10,603,243 8,701,188 31,766,894 2,120,649 

  2017 5 6,777 2,345 498,548 1,976,288 3,122,642 5,597,478 18,688,137 5,191,566 3,737,627 12,505,612 1,038,313 

  2018 5 7,368 2,826 2,719,909 18,102,956 10,762,566 31,585,431 42,268,459 9,507,901 8,453,692 31,482,864 1,901,580 

  2019 5 7,653 2,422 1,624,377 13,461,755 11,217,035 26,303,169 37,751,481 7,140,957 7,550,296 29,401,706 1,428,191 

  2020 6 6,121 2,119 1,757,265 9,648,780 10,918,554 22,324,599 33,545,414 7,141,653 5,590,902 25,613,244 1,190,276 

  2021 6 7,729 3,727 2,394,933 14,410,845 13,943,539 30,749,317 41,666,962 7,338,528 6,944,494 33,412,316 1,223,088 



 20 

  

споредб

а 20/21 
  

26% 

зголемувањ

е 

76% 

зголемување 

36% 

зголемување 

49% 

зголемување 

28% 

зголемување 

38% 

зголемување 
24% 

зголемување 

2.7% 

зголемувањ

е 

24% 

зголемува

ње 

30% 

зголемување 

3% 

зголемувањ

е 

 споредб

а 16/21 

 55% 

намалување 

70% 

зголемување 

35% 

намалување 

2% зголемување 10% 

зголемување 

1% зголемување 4% 

намалување 

31% 

намалување 

20% 

намалувањ

е 

5% 

зголемување 

42% 

намалувањ

е 

Основен суд Делчево, Берово, Виница и Кочани 

  2011 4 5,191 2,275 1,977,307 12,514,847 5,937,701 20,429,855     5,107,463 /   

  2012 5 7,625 2,272 2,054,867 10,387,388 7,471,034 19,913,289 32,869,082 10,246,934 6,573,816 / 2,049,387 

  2013 5 8,203 2,502 2,266,857 14,383,148 5,955,717 22,605,722 31,419,518 9,665,285 6,283,904 / 1,933,057 

  2014 5 7,552 2,704 1,994,886 15,392,308 6,885,057 24,272,251 33,731,707 11,355,686 6,746,341 / 2,271,137 

  2015 5 6,291 2,964 2,023,785 14,519,039 6,475,354 23,018,178 32,250,745 9,486,107 6,450,149 21,527,356 1,897,221 

  2016 5 8,566 2,850 2,290,445 18,066,578 6,842,883 27,199,906 36,902,604 13,164,053 7,380,521 22,470,660 2,632,811 

  2017 5 3,063 3,017 1,192,143 8.801.697 4.340.237,00 14.333.987 37.064.373 15.495.137 7,412,874 19,293,862 3,099,027 

  2018 5 4,540 3,368 1,512,143 12,457,895 9,571,785 23,541,823 35,939,295 12,635,046 7,187,859 21,680,498 2,527,009 

  2019 5 4,819 3,347 2,080,913 17,656,250 8,391,797 28,128,960 35,627,493 6,439,744 7,125,499 26,302,543 1,287,949 

  2020 5 4,289 1,507 1,181,849 9,277,840 6,792,968 17,252,657 21,310,758 5,753,948 4,262,152 14,707,689 1,150,790 

  2021 4 4,430 2,375 1,348,908 12,232,099 7,664,682 21,245,689 25,061,972 6,507,868 6,265,493 17,572,591 1,626,967 

  

споредб

а 20/21 
  

3% 

зголемувањ

е 

57% 

зголемување 

14% 

зголемување 

32% 

зголемување 

13% 

зголемување 

23% 

зголемување 

18% 

зголемување 

13% 

зголемување 

47% 

зголемува

ње 

19% 

зголемување 

41% 

зголемувањ

е 

 

споредб

а 16/21 

 48% 

намалување 

17% 

намалување 

41% 

намалување 

32% намалување 12% 

зголемување 

22% 

намалување 

32% 

намалување 

50% 

намалување 

15% 

намалувањ

е 

22% 

намалување 

38% 

намалувањ

е 

Основен суд Куманово, Кратово и Крива Паланка 
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  2011 7 3,996 1,912 3,589,498 9,040,688 10,509,075 23,139,261     3,305,608 /   

  
2012 

8 8,254 1,987 2,276,951 9,104,556 9,541,670 20,923,176 30,407,306 13,413,599 3,800,913 / 1,676,700 

  2013 9 9,908 3,208 2,764,086 10,776,034 8,514,800 22,054,921 32,238,652 14,157,158 3,582,072 / 1,573,018 

  2014 9 11,946 3,789 4,165,523 17,911,515 13,155,247 35,232,285 40,817,506 17,817,663 4,535,278 / 1,979,740 

  2015 9 9,217 2,964 4,207,736 17,948,228 13,284,377 35,440,341 46,245,385 18,833,999 5,138,376 25,357,255 2,092,667 

  2016 9 18,473 3,437 3,119,432 17,719,319 12,811,173 33,649,924 39,319,831 15,276,160 4,368,870 22,256,864 1,697,351 

  2017 9 4,710 3,926 1,896,699 8,307,598 7,815,268 18,019,565 59,290,324 27,855,789 6,587,813 28,330,644 3,095,087 

  2018 9 7,080 4,451 2,953,613 22,827,629 13,265,713 39,046,955 56,890,276 28,020,839 6,321,142 25,745,538 3,113,427 

  2019 8 12,377 3,939 1,907,963 15,393,639 11,125,105 28,426,708 35,996,101 15,460,028 4,499,513 17,783,900 1,932,504 

  2020 9 6,445 4,040 1,607,400 13,562,013 6,596,709 21,766,122 30,241,174 12,651,797 3,360,130 16,135,273 1,405,755 

  2021 9 7,763 4,457 2,355,892 15,970,903 12,337,120 30,663,916 43,840,541 17,197,091 4,871,171 24,660,906 1,910,788 

  

споредб

а 20/21 

  

20% 

зголемувањ

е 

10% 

зголемувањ

е 

46% 

зголемување 

18% 

зголемување 

87% 

зголемување 
41% 

зголемување 

45% 

зголемување 

36% 

зголемувањ

е 

45% 

зголемува

ње 

53% 

зголемување 

36% 

зголемувањ

е 

 

споредб

а 16/21 

 58% 

намалувањ

е 

30% 

зголемувањ

е 

24% 

намалување 

10% 

намалување 

4% 

намалување 

9% 

намалување 

11% 

зголемување 

12% 

зголемувањ

е 

11% 

зголемува

ње 

11% 

зголемување 

12% 

зголемува

ње 

Основен суд Охрид,Струга и Дебар 

  2011 4 5,105 1,375 5,227,064 6,658,061 9,691,261 21,576,386     5,394,096 /   

  
2012 

5 11,057 1,412 1,676,519 7,726,214 10,377,530 19,780,262 36,039,906 14,022,055 7,207,981 / 2,804,411 

  
2013 

5 5,751 1,540 1,989,484 8,803,602 12,532,131 23,325,217 46,383,502 17,757,757 9,276,700 / 3,551,551 

  2014 5 5,711 2,035 1,913,965 11,302,921 10,950,909 24,167,795 48,552,194 19,396,328 9,710,439   3,879,266 

  2015 5 6,570 2,018 2,042,938 15,165,624 11,297,929 28,506,491 51,524,968 18,740,861 10,304,994 30,687,699 3,748,172 

  2016 5 8,189 1,547 1,641,144 12,565,111 10,950,540 25,156,795 61,388,993 27,355,125 12,277,799 31,617,553 5,471,025 

  2017 5 4,587 2,843 1,039,869 4.522.759,00 8.252.164,00 13,814,792 51,160,169 20,700,367 10,232,034 28,140,369 4,140,073 

  2018 5 5,125 2,949 3,462,993 18,206,755 16,326,888 37,996,636 55,276,551 18,974,877 11,055,310 34,181,914 3,794,975 

  2019 5 4,788 3,074 2,014,648 14,793,932 19,044,689 35,853,269 48,455,053 13,295,500 9,691,011 32,361,680 2,659,100 
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2020 

5 3,849 2,540 2,026,516 9,920,055 11,244,636 23,191,207 30,469,025 8,692,961 6,093,805 20,797,315 1,738,592 

  
2021 

5 5,280 3,839 2,195,484 13,290,688 15,855,431 31,341,603 39,417,868 14,649,638 7,883,574 23,170,036 2,929,928 

  

споредб

а 20/21 

  

37% 

зголемувањ

е 

51% 

зголемувањ

е 

8% 

зголемување 

34% 

зголемување 

41% 

зголемување 

35% 

зголемување 

29% 

зголемување 

68% 

зголемувањ

е 

29% 

зголемува

ње 

11% 

зголемување 

68% 

зголемува

ње 

 

споредб

а 16/21 

 35% 

намалувањ

е 

148% 

зголемувањ

е 

34% 

зголемување 

6% 

зголемување 

45% 

зголемување 

24% 

зголемување 

36% 

намалување 

46% 

намалување 

36% 

намалува

ње 

27% 

намалување 

46% 

намалува

ње 

Основните судови Прилеп и Крушево 

  2011 5 3,311 2,546 2,436,199 12,219,689 5,335,218 20,011,106     4,002,221 /   

  2012 5 15,518 3,209 3,007,216 15,391,657 7,367,783 25,766,656 34,478,138 11,086,839 6,895,628 / 2,217,368 

  2013 5 5,741 3,869 2,931,834 15,617,196 7,559,912 26,108,942 35,206,792 10,767,062 7,041,358 / 2,153,412 

  2014 5 9,118 3,117 2,606,493 13,604,639 9,157,116 25,368,248 34,853,487 11,868,566 6,970,697 / 2,373,713 

  2015 5 9,755 3,398 3,076,230 14,347,257 12,072,243 29,495,730 36,721,740 12,226,531 7,344,348 23, 161,789 2,445,306 

  2016 5 6,643 3,096 2,347,035 12,762,161 7,531,516 22,640,712 31,111,690 6,219,182 6,222,338 24,209,411 1,243,836 

  2017 5 3,248 3,063 531,936 2,334,574 2,935,958 5,802,468 32,635,980 8,654,991 6,527,196 23,980,989 1,730,998 

  2018 5 4,300 2,841 2,365,891 16,208,233 11,461,722 30,035,846 34,574,719 7,894,473 6,914,944 25, 804,689 1,578,895 

  2019 5 5,624 2,104 1,339,308 10,019,863 6,399,316 17,758,489 21,063,955 3,938,982 4,212,791 16,645,925 787,796 

  2020 6 4,080 1,547 1,038,347 6,823,194 6,195,960 14,057,502 16,295,886 1,405,891 2,715,981 14,686,577 234,315 

  2021 6 6,003 3,085 1,396,188 11,404,833 9,148,930 21,949,952 23,063,254 5,673,704 3,843,876 16,781,955 945,617 

  

споредб

а 20/21 

  

47% 

зголемувањ

е 

99% 

зголемување 

36% 

зголемување 

67% 

зголемување 

48% 

зголемување 

56% 

зголемување 

41% 

зголемување 

303% 

зголемување 

41% 

зголемува

ње 

14% 

зголемување 

303% 

зголемувањ

е 

 

споредб

а 16/21 

 10% 

намалување 

0.3% 

намалување 

40% 

намалување 

11% намалување 21% 

зголемување 

3% намалување 26% 

намалување 

9% 

намалување 

38% 

намалувањ

е 

31% 

намалување 

24% 

намалувањ

е 

Основен суд Струмица и Радовиш 

  2011 6 5,307 2,792 3,546,031 14,105,495 14,463,254 32,114,780     5,352,463 /   
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  2012 7 8,817 2,844 3,415,353 14,111,638 13,078,600 30,603,591 37,485,446 14,375,890 5,355,064 / 2,053,699 

  2013 7 9,499 3,404 3,474,462 15,336,260 13,487,009 32,297,731 38,412,218 13,429,471 5,487,460 / 1,918,496 

  2014 7 9,008 3,581 3,594,368 17,121,702 13,729,130 34,445,200 40,252,440 13,067,341 5,750,349 / 1,866,763 

  2015 7 9,407 3,672 3,394,315 15,071,101 13,841,530 32,306,946 38,041,499 11,850,908 5,434,500 24,894,205 1,692,987 

  2016 7 10,763 3,996 3,932,541 16,952,063 11,518,720 32,403,324 38,245,622 12,752,598 5,463,660 24,105,723 1,821,800 

  2017 7 3,520 3,651 779,941 3,228,700 6,786,954 10,795,595 42,185,779 15,680,737 6,026,540 24,803,025 2,240,105 

  2018 7 5,749 3,368 2,742,623 18,574,718 13,700,890 35,018,231 40,242,468 13,022,601 5,748,924 25,862,606 1,860,372 

  2019 7 5,978 2,931 1,387,708 17,212,346 12,679,077 31,279,132 36,108,168 11,092,413 5,158,310 23,285,410 1,584,630 

  2020 8 5,274 2,165 1,532,251 11,155,464 12,815,887 25,503,601 28,252,477 8,844,714 3,531,560 18,349,155 1,105,589 

  2021 8 7,517 3,173 1,915,230 13,008,907 15,609,981 30,534,119 37,040,709 11,876,239 4,630,089 23,774,580 1,484,530 

  

споредб

а 20/21 

  

42% 

зголемувањ

е 

46% 

зголемување 

25% 

зголемување 

17% 

зголемување 

22% 

зголемување 

20% 

зголемување 

31% 

зголемување 

34% 

зголемување 

31% 

зголемува

ње 

29% 

зголемување 

34% 

зголемувањ

е 

 
споредб

а 16/21   

30% 

намалувањ

е 

20% 

намалувањ

е 

51% 

намалување 

23% 

намалување 

35% 

намалување 

6% 

намалување 

3% 

намалување 

7%  

намалување 

15% 

намалува

ње 

1% 

намалување 

18% 

намалува

ње 

Основен суд Штип и Св Николе 

  2011 7 4,535 2,958 3,809,787 11,904,818 12,553,207 28,267,812     4,038,258 /   

  2012 7 7,356 2,463 2,634,783 10,383,237 8,928,668 21,946,689 35,022,265 16,010,884 5,003,181 / 2,287,269 

  2013 7 7,300 3,491 3,529,543 13,039,419 10,408,514 26,977,476 35,666,837 16,313,964 5,095,262 / 2,330,566 

  2014 10 10,530 4,027 3,196,813 13,037,116 9,594,020 25,827,949 37,159,972 16,178,242 5,308,567 / 2,311,177 

  2015 7 8,693 3,445 2,862,944 12,355,208 10,069,747 25,287,900 30,723,611 13,308,054 4,389,087 15,948,361 1,901,151 

  2016 7 8,681 3,218 2,250,640 12,601,618 10,218,117 25,070,375 30,526,881 11,628,787 4,360,983 17,590,435 1,661,255 

  2017 7 3,572 3,262 683,670 3,205,748 9,625,365 13,514,783 34,767,304 15,858,756 4,966,758 17,057,071 2,265,537 

  2018 7 5,470 3,736 2,581,890 155,700,110 14,007,259 172,289,259 36,317,434 16,969,271 5,188,205 17,408,042 2,424,182 

  2019 7 6,151 2,663 1,648,285 12,256,775 9,349,297 23,254,357 25,096,468 9,495,347 3,585,210 14,114,919 1,356,478 

  2020 7 4,993 2,103 1,304,096 8,913,557 7,839,721 18,057,374 19,582,673 8,201,753 2,797,525 10,459,964 1,171,679 

  2021 6 6,775 3,061 1,765,085 12,316,128 10,324,232 24,405,445 25,973,891 11,419,921 4,328,982 13,210,534 1,903,320 
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споредб

а 20/21 

  

36% 

зголемувањ

е 

45% 

зголемување 

35% 

зголемување 

38% 

зголемување 

32% 

зголемување 

35% 

зголемување 

33% 

зголемување 

39% 

зголемување 

55% 

зголемува

ње 

26% 

зголемување 

64% 

зголемувањ

е 

 

споредб

а 16/21 

 22% 

намалување 

5% 

намалување 

21% 

нмалување 

2% намалување 1% зголемување 3% намалување 15% 

намалување 

2% 

намалување 

0.7 % 

намалувањ

е 

25% 

намалување 

14% 

зголемувањ

е 

Основен суд Тетово 

  2011 5 3,898 1,455 4,334,109 5,014,369 4,342,335 13,690,813     2,738,162 /   

  2012 5 9,011 1,777 1,535,514 6,625,662 7,467,768 15,630,231 28,168,393 13,074,071 5,633,679 / 2,614,814 

  
2013 

5 4,811 1,670 2,264,089 9,993,955 10,643,850 22,901,894 25,066,495 10,637,107 5,013,299 / 2,127,421 

  
2014 

5 8,416 1,746 2,222,765 9,893,705 11,291,727 23,408,197 27,804,833 10,195,364 5,560,967 / 2,039,073 

  
2015 

5 8,528 1,779 1,962,142 9,369,407 9,069,771 20,401,321 27,037,844 6,766,086 5,407,569 19,085,837 1,353,217 

  
2016 

6 14,293 1,875 2,521,875 11,537,520 12,550,168 26,609,563 33,501,484 10,325,151 5,583,581 22,059,820 1,720,859 

  
2017 

6 7,794 3,356 400,674 2,583,443 2,266,994 5,251,111 38,774,479 10,128,338 6,462,413 27, 324,858 1,688,056 

  
2018 

6 9,587 3,854 2,543,500 16,725,549 9,609,059 28,878,108 38,783,001 9,368,141 6,463,834 27,296,863 1,561,357 

  
2019 

6 7,139 2,125 1,588,476 13,226,269 12,057,375 26,872,121 29,851,394 10,264,236 4,975,232 17,830,403 1,710,706 

  
2020 

6 5,521 1,984 1,107,955 8,734,362 9,573,941 19,416,258 23,441,488 6,832,428 3,906,915 15,771,101 1,138,738 

  
2021 

5 7,441 3,178 1,941,996 16,311,003 14,578,119 32,831,118 35,111,456 15,845,945 7,022,291 17,490,415 3,169,189 

  

споредб

а 20/21 

  

35% 

зголемувањ

е 

60% 

зголемување 

75% 

зголемување 

87% 

зголемување 

52% 

зголемување 

69% 

зголемување 

50% 

зголемување 

132% 

зголемување 

80% 

зголемува

ње 

11% 

зголемување 

178% 

зголемувањ

е 

 

споредб

а 16/21 

 48% 

намалување 

69% 

зголемување 

23% 

намалување 

41% 

зголемување 

16% 

зголемување 

23% 

зголемување 

5% 

зголемување 

53% 

зголемување 

26% 

зголемува

ње 

21% 

намалување 

84% 

зголемувањ

е 
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ВКУПНО 

  2011 80 78,232 31,979 65,235,162 194,137,177 198,373,935 457,746,274       /   

  2012 92 173,224 34,474 52,766,497 211,111,994 207,276,736 471,090,516 680,263,772 251,055,507 7,394,171 / 2,728,864 

  2013 98 141,115 46,729 57,667,327 241,847,571 226,846,453 526,361,352 735,768,489 263,868,724 7,507,842 / 2,692,538 

  2014 98 160,352 50,392 54,692,932 274,307,247 226,852,653 555,852,832 744,293,551 242,289,095 7,594,832 / 2,472,337 

  2015 99 155,830 53,338 55,114,236 281,374,833 236,859,457 573,348,526 772,739,080 247,735,375 7,805,445 495,883,207 2,502,378 

  2016 102 227,836 54,720 62,634,569 311,453,101 237,531,917 611,619,587 752,319,408 257,690,635 7,375,680 269,853,848 2,526,379 

  2017 100 88,735 57,346 15,600,791 67,073,730 99,708,385 180,615,177 836,043,480 278,539,448 8,747,979 524,615,125 2,628,587 

  2018 101 113,121 62,060 45,543,352 463,186,287 252,708,091 761,437,730 827,004,273 275,535,665 8,188,161 518,258,159 2,728,076 

  2019 99 129,977 55,592 32,873,970 289,997,990 254,665,211 577,537,172 708,867,940 196,141,660 7,160,282 473,568,538 1,981,229 

  2020 103 101,360 42,233 25,101,632 191,948,716 205,084,293 422,134,642 539,161,847 141,766,051 5,234,581 380,029,550 1,376,369 

  2021 102 123,668 59,205 30,931,478 255,121,601 269,222,181 555,275,261 670,625,575 206,701,842 6,574,761 438,486,018 2,026,489 

  

според

ба 

20/21 

  

22% 

зголемува

ње 

40% 

зголемува

ње 

23% 

зголемува

ње 

33% 

зголемување 

31% 

зголемување 

31% 

зголемување 

24% 

зголемува

ње 

46% 

зголемува

ње 

26% 

зголемув

ање 

15% 

зголемување 

47% 

зголемув

ање 

 според

ба 

16/21 

 46% 

намалува

ње 

8% 

зголемува

ње 

51% 

намалувањ

е 

18% 

намалување 

13% 

зголемување 

9% 

намалување 

11%намал

ување 

20% 

намалувањ

е 

11% 

намалув

ање 

62% 

зголемување 

20% 

намалува

ње 

 

 

 

 


