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НОВА МАКЕДОНИЈА

Правда

ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Над 37 милиони евра изземени
од извршување во поплавените региони
Над милион евра донации собрани преку Црвениот крст на Македонија нема да бидат предмет на
извршување, зашто парите се наменети за поплавените лица чии
куќи и имоти беа уништени во августовските поплави во скопскиот и
во тетовскиот регион. Дополнително, извршителите нема да ги наплаќаат долговите и од парите што
Владата ќе им ги префрли на овие
домаќинства, а кои според ребалансот на буџетот што е во собраниска постапка изнесуваат 2,4 милијарди денари или нешто повеќе
од 36 милиони евра.
Членот 104 од Законот за извршување предвидува од извршување да бидат изземени примања врз
основа на социјална помош. Но иако донациите, хуманитарната помош и субвенциите не се прецизно наведени во законот, Комората
на извршители на Македонија им
препорача на сите извршители
овие пари да ги третираат како еднократна парична помош и да ги
изземат од присилно извршување.
- Управниот одбор на Комората на извршители на Република
Македонија, донесе одлука да им
препорача на извршителите да го
применуваат членот 5 од Законот
за извршување во предметите во
кои должникот е со живеалиште,
односно престојувалиште на подрачјето над кое е утврдена кризна состојба врз основа на одлука
на Владата на РМ за постоење
кризна состојба заради зголемен
обем на врнежи и поплави на дел
од територијата на РМ, за времетраење на одлуката на Владата за
кризна состојба.
Исто така се препорачува из-
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Дека извршителите имаат душа покажа најновата препорака на Комората со која сите пари што ги добија жителите што настрадаа од поплавите нема
да бидат предмет на извршување, а вкупно со донациите се предвидува дека станува збор за 37 милиони евра

вршителите да го применуваат
членот 104 т. 3 од Законот за извршување во случај на сознанија за
приливи на сметка на должник,
приливи што се по основа на донација, хуманитарна помош, обесштетување, дополнителна помош
за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди, односно еднократна парична помош доделена на лица што се нашле во по-

ложба на социјален ризик поради
претрпена природна непогода, во
согласност со Законот за социјална заштита - соопшти Комората на
извршители. Според процените на
Владата во поплавените подрачја
има околу пет илјади семејства.
Од Министерството за труд и
социјална политика велат дека корисниците на средствата од социјалната заштита и од детската за-

Оштетените три месеци
нема да плаќаат сметки за вода
ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје соопшти дека граѓаните од подрачјата погодени од поплавите не треба да ги плаќаат сметките за потрошена вода што ќе ги добијат,
а се однесуваат за месеците август, септември и октомври 2016 година. Овие сметки
нема да стигнат до извршител. „Тоа е во согласност со пакет-мерките на Владата на Република Македонија, кои се наменети за гра-

ѓаните во погодените подрачја од поплавите што го зафатија скопскиот регион. Управниот одбор на ЈП „Водовод и канализација“
- Скопје донесе одлука со која е уредено ослободувањето на корисниците од плаќање
за потрошена вода од кризните региони, зафатени од поплавата од 6 август. Одлуката
има согласност и од советот на градот Скопје“, стои во соопштението.

штита што живеат во поплавените региони, треба да подигнат потврда дека се корисници на некое
право од Центарот за социјални работи и да го приложат кај извршителите.
- Ниту едно право од социјалната заштита и од детската заштита не смее да биде предмет на извршување од страна на извршител
(социјална парична помош, посто-

јана парична помош, еднократна
парична помош, итн.) во согласност со Законот за заштита на деца член 6 и 10 и од Законот за извршување член 5 став 1. Корисниците треба да подигнат потврда дека се корисници на некое право од
Центарот за социјални работи и да
го приложат кај извршителите - велат од Министерството за труд и
социјална политика.

Вкупно 650 поплавени семејства
добиваат социјални надоместоци
Според анализите на Центарот за социјални работи околу 650 семејства што
живеат во поплавените подрачја се приматели на парични права од социјална
и детска заштита што не подлежат на извршување.
Овие се мејс тва се при ма те ли на со ци јал на па рич на по мош, по сто ја на па -

рич на по мош, до да ток за мо бил ност,
до да ток за сле пи ло, до да ток за глу вост, по мош и не га од тре то ли це и по себен додаток за деца со пречки во разво јот.
Тие ќе добијат зголемување на паричната помош во наредните три месеци за
педесет проценти.

Парите за енергетска сиромаштија изземени од извршување
Средствата од програмата за
субвенционирање на потрошувачката на енергија за корисници на со ци јал на по мош не мо жат да бидат предмет на извршување.
Тие им сле ду ва ат на ли ца
што се корисници на социјална
по мош. Го ди на ва Ми ни стерс твото за финансии за оваа ставка има издвоено над седумдесет милиони денари.
Од Министерството за труд
и социјална политика велат дека право на овие пари имаат и
гра ѓа ни што има ат неп ла те ни
сметки за струја и биле предмет
на извршување од извршителите. За да аплицираат за субвенции корисниците треба да прило жат пла те на сме тка за еле -

ктрична енергија или централно греење, но доколку користат
дрва или некој друг енергент за
за топ лу ва ње, до вол но ќе би де
да ја приложат и само платената сме тка (фи скал на сме тка)
или сметкопотврда за енергентите што ги купиле.
- Ко рис ни ци те на на до ме сток за субвенционирање на потро шу вач ка енер ги ја што се
истовремено корисници на социјална или постојана парична
по мош мо ра да има ат пла те на
сметка за потрошена електрична енергија или приложена фактура или сметкопотврда за потро шу вач ка на друг вид енер гент. Во тој слу чај ќе им би де
исп ла тен на до ме сток во ви си на од 900 денари. Овој надоме-

сток не мо же да би де пред мет
на извршување - велат од Министерството за труд и социјална
политика.
Д-р Ла зар Јо вев ски, до цент
на на уч на та об ласт тру до во и
со ци јал но пра во на прав ни от
факултет „Јустинијан први“ во
Скопје објаснува дека во членот
104 од Законот за извршување
е таксативно наведено врз кои
примања не може да се спроведе извршување.
- Токму во согласност со овој
член, покрај другите изземања,
од из вр шу ва ње се из зе ме ни и
примањата врз основа на социјал на по мош. Про гра ма та за
субвенционирање на потрошувачката на енергија е донесена
во согласност со Законот за со-

цијална заштита членот 10, каде што освен оваа програма во
системот на социјална заштита
влегуваат и други комунални услуги.
Во Законот е точно утврдена
и категоријата на граѓаните што
мо жат да би дат ко рис ни ци на
оваа програма.
Целта на оваа мерка предвидена со законот е спречување и
намалување на социјалниот ризик кај гра ѓа ни те, а на иста та
ли ни ја е и чле нот 104 од За ко нот за извршување, каде што од
из вр шу ва ње се из зе ме ни при мањата врз основа на социјална помош. Ова е во согласност
со начелото за социјално постапување, во согласност со кое се
предвидува ограничување и из-
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зе ма ње при из вр шу ва ње врз
одредени предмети и права што
се нужно неопходни за задоволување на основните животни
потреби на должникот и на лицата што тој според закон е должен да ги издржува - вели Јовевски.
Во првите шест месеци од годинава субвенциите изнесуваа
800 денари за месец. Од 1 јули
до 31 декември 2016 Министерството за труд и социјална политика ќе исплаќа по 900 денари
за субвенционирање на потрошу вач ка енер ги ја. Средс тва та
ќе се исп ла ќа ат од бу џе тот на
Министерството за труд и социјална политика, месечно или во
динамика договорена со Министерството за финансии.

