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ИЗВРШИТЕЛИТЕ МЕЃУ ДВА ОГНА

Стотици граѓани не можат да заминат во
пензија поради законска неусогласеност
Нема крај за голготата
на граѓаните што со судска пресуда имаат право
на исплата на заостанати придонеси и остварување на правото на
пензија. Ваквите случаи
се зголемија по донесувањето на најновиот
закон за отпис на каматите, според кој, работодавците што не ги
платиле придонесите
кон работниците имаат
право сами да ја платат
главницата, а со тоа ќе
им биде отпишана
каматата што влегува
во вкупниот долг

С

тотици граѓани годишно не можат да го остварат правото на
пензија, а безмалку сто извршители и повеќе од 600 вработени
во нивните канцеларии се соочуваат со одговорност поради неусогласеноста на Законот за отпишување
камати на достасани обврски врз основа на придонеси од задолжително
социјално осигурување, Законот за
бруто-плата и Законот за парнична
постапка.
- Се наоѓаме во тешка ситуација.
Ставени сме помеѓу два огна. Присилени сме постапките за присилна
наплата на долгот да ги запреме, а
Управата за јавни приходи (УЈП) од
нас бара наплатените пари да му ги
вратиме на должникот. Но ние тоа не
смееме да го направиме. Ако ги запреме постапките без законска основа и ако не ги почитуваме судските одлуки, се соочуваме со проблемот на одговорност. Со ова најмногу
губат работниците. Но и ние, извршителите, губиме во очите на стран-

НАСТАНИ

ките што нѐ ангажирале - објаснуваат од Комората на извршителите на
Македонија (КИРМ).
НАПЛИВ НА ЖАЛБИ КАЈ
ИЗВРШИТЕЛИТЕ

A во меѓувреме канцелариите на
извршителите секојдневно се полни
со луѓе што се жалат оти не можат да
го остварат правото на пензија, но и
дека не можат да си ги земат заостанатите плати.
- Од УЈП ни бараат да се достави
табеларен преглед на сите придонеси за периодот од јануари до ноември 2009 година, како и стручните
мислења на судските вештаци. Пресудата мора да ги содржи сите потребни податоци за да се вклопи во
концептот за интегрирана наплата
во согласност со Законот за брутоплата. Од дирекцијата во Скопје бараат да се промени пресудата, која е
правосилна и извршна, што е невозможно - пишува во една од жалбите
што секојдневно пристигнуваат на
адреса на извршителите.
Од Основниот суд Скопје 2, како
најголем суд во Македонија што одлучува по граѓанските предмети, велат дека незадоволните странки имаат право на жалба, но можат да бараат и ревизија и повторување на по-

стапката.
- При донесување на одлуките каде што предмет на тужбено барање
може да бидат и работни спорови судот одлучува исклучиво во согласност со позитивните законски прописи. Во случаите на укината одлука
постапува по дадени упатства од
страна на второстепениот суд. Во текот на 2014 година, во судот биле поведени 14 постапки за надомест на
штета за исплата на плати и придонеси. Во поголемиот број случаи
странките вложиле жалба и постапката продолжила пред второстепениот суд. Во поголемиот број првостепените одлуки биле потврдени од
страна на второстепениот суд - велат
од Основниот суд Скопје 2.
НЕМА ПРЕСМЕТКИ САМО НА
ЕДЕН ПРИДОНЕС

Од УЈП, пак, се децидни дека
управата не може да изготвува пресметки и налози за плаќање само одделен придонес, како што е придонесот за пензиско или, пак, придонесот за здравствено осигурување.
- Во случај на судски пресуди со
кои се досудува на работникот да му
се исплати само придонес за пензиско и инвалидско осигурување (ПИО)
или придонес за пензиско и нето-пла-

МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС

„Судскиот извршител: врска меѓу правото и економијата“
Делегација на Комората на извршителите на Македонија од 2 до 5 јуни учествуваше на 22-от Меѓународен конгрес на судските извршители посветен на темата „Судскиот извршител: врска меѓу правото и економијата“. На конгресот што се одржи во шпанскиот град Мадрид учествуваа 550 извршители од 70 земји
од светот, како и претставници на големите меѓународни организации и
институции - Светската банка, Хашката конференција за меѓународно приватно право, Советот на Евро-

?

па, Европската комисија и Европскиот правен институт.
На собирот беше презентиран и
глобалниот кодекс за извршување,
на кој Меѓународната унија на извршителите работи речиси десет години. Кодексот е составен од збирки
правила што се однесуваат на извршувањето на судските одлуки, како
и на извршителите што се одговорни за спроведување на законот.
Меѓународната унија на извршителите е невладина меѓународна организација формирана во 1952 годи-

на, која денес вклучува 86 земји од
светот.
Меѓународниот конгрес на судските извршители е највисоко тело
на Меѓународната унија на извршителите и се одржува на секои три години. По Вашингтон (САД) во 2006
година, Марсеј (Франција) во 2009 година и Кејп Таун (Јужна Африка) во
2012 година, годинава домаќин беше главниот град на Шпанија.
За време на конгресот, Црна Гора стана 86-та земја-членка на Меѓународната унија на извршителите.

ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ
Според новиот закон за отпис на камати, постапката за присилна наплата на заостанати придонеси што
се води против мене како работодавец треба да биде запрена. Но таа сѐ уште трае. Што треба на направам?

- Право на отпишување камати за придонеси имаат работодавците што имаат достасани обврски врз основа на неплатени придонеси, како и самовработени лица, индивидуални земјоделци и верски службени лица. Ова право го имаат обврзниците без оглед дали е во тек постапка за одложено плаќање, судска постапка
или постапка на присилна наплата на долгот. Рокот за поднесување на барањето за отпис на каматите за придонесите е најдоцна до 31 декември 2015 година и се поднесува до Фондот за ПИОМ, Фондот за здравствено
осигурување на Македонија, односно до УЈП. Во согласност со законот, трошоците што ќе настанат при прекин на постапките ќе ги надомести подносителот на барањето за отпишување на каматите.

Страницата е подготвена во соработка со Комората на извршители на РМ.
Инфо и контакт: 02/3239 877 e-mail: kirm@kirm.mk

(ПИОМ) - велат од УЈП.
Од Комората на извршителите објаснуваат дека во тек е процесот на
поврат на парите на работодавците
што должат, според упатствата издадени од УЈП.
- Според последниот извештај за
работа, само во 2014 година извршителите вратиле безмалку 140 илјади
денари на сметка на тужените работодавци, и покрај тоа што според Законот за извршување тоа е забрането. Инаку, од 2013 заклучно со јануари 2015 година извршителите наплатиле безмалку 23 милиони денари
долг по основа на неплатени придонеси - велат од комората.
Од КИРМ велат дека на ваков начин се урива правната сигурност на
граѓаните, што може да доведе до несакани последици.
- Загрижени сме што ќе произлезе од ова. Што ќе се случи со постапките за наплата на долговите, кои најмалку две години ќе бидат во прекин? Како ќе се одрази тоа врз
должниците и врз доверителите на
кои секогаш се обидуваме да им излеземе во пресрет? Ние не сме против отпис на каматите, напротив,
ние први се приклучивме кон акцијата на Владата за отпис на долговите. Но стравуваме како последица на ова да добиеме временски
подолги постапки, за кои редовно
добиваме критики од Европската
Унија. Сето ова може да предизвика наплив на пресуди врз основа
судење во разумен рок - велат од
Комората на извршителите.

та, работодавецот се соочува со проблем оти не може да поднесе пресметка само за дел од придонесите. Со
проблем се соочува и работникот-тужител, кој не може да оствари право
на пензиски стаж за периодот на незаконски престанок на работниот однос, како и социјалните фондови и
буџетот, кои остануваат оштетени за
задолжителните придонеси и данок
што треба да се платат. Во ваквите
случаи, присилно наплатените пари
остануваат на трансакциска сметка
на извршителот и не можат да се пренесат на сметка на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување

Наплатени долгови за ПИО и ПИО
и плата (2013-jануари 2015 година)
(сумите се изразени во евра)
Наплата од приватни фирми 80,159.46

Нема вратени пари на должникот

Наплата од државни и
општински институции

266,922.99

2,270
вратени пари
на должникот

Вкупно

347,082.46

2,270

*Извор: Комора на извршителите на Македонија

КИРМ апелира граѓаните
да даваат конструктивни ставови
По повод написите во дел
од пор та ли те и со ци јал ни те
мрежи, Комората на извршителите на РМ ја известува јавно ста де ка ги раз би ра ре ак циите на граѓаните, но го осудува говорот на омраза на поединци и апелира на смиреност и разумност при искажувањето на своите ставови.
Во таа смис ла, ко мо ра та
ги повикува граѓаните да се
приклучат со свои предлози
кон из ме ни те на За ко нот за
из вр шу ва ње и актив но да
придонесат за подобар закон
за си те гра ѓа ни и си гу рен
пра вен по ре док. За ко нот е
об ја вен на веб-стра ни ца та
Енер (https://ener.gov.mk/), на
ко ја сло бод но мо жат да се
ста ва ат си те за бе ле шки и
предлози.
На сите граѓани што имаат проблем кај конкретен извр ши тел им ука жу ва ме да
поднесат приговор до претсе-

да те лот на су дот или да се
обратат до Комората на извршителите во случај на повреди за кои сметаат дека треба
да бидат санкционирани. Затоа, сто и ме на рас по ла га ње
ако е потребно да бидат организирани и средби со граѓани те со прет став ни ци на
КИРМ за појаснување на процесот на извршување и прибли жу ва ње на из вр шу ва ње то
и правата на странките во извршувањето.
Уште еднаш апелираме да
не дозволиме поради изолира ни слу чаи на не за до волс тво да ста ви ме дам ка на си сте мот на из вр шу ва ње ка ко
единствена успешно завршена реформа во правосудниот
систем оценета со позитивни
оцен ки и без за бе ле шки од
стра на на Ко ми си ја та на
Европската Унија што го следи напредокот на Република
Македонија.

