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Спо ред но ви от за кон за от пис на ка ма ти, по стап ка та за при сил на нап ла та на за о ста на ти при до не си што
се во ди про тив ме не ка ко ра бо то да вец тре ба да би де за пре на. Но таа сѐ уште трае. Што тре ба на на пра вам?

- Пра во на от пи шу ва ње ка ма ти за при до не си има ат ра бо то да вци те што има ат до ста са ни об вр ски врз ос -
но ва на неп ла те ни при до не си, ка ко и са мо вра бо те ни  ли ца, ин ди ви ду ал ни зем јо дел ци и вер ски служ бе ни ли -
ца. Ова пра во го има ат об врз ни ци те без ог лед да ли е во тек по стап ка за од ло же но пла ќа ње, суд ска по стап ка
или по стап ка на при сил на нап ла та на дол гот. Ро кот за под не су ва ње на ба ра ње то за от пис на ка ма ти те за при -
до не си те е нај доц на до 31 де кем ври 2015 го ди на и се под не су ва до Фон дот за ПИОМ, Фон дот за здрав стве но
оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја, од нос но до УЈП. Во сог лас ност со за ко нот, тро шо ци те што ќе на ста нат при пре -
кин на по стап ки те ќе ги на до ме сти под но си те лот на ба ра ње то за от пи шу ва ње на ка ма ти те. 

Сто ти ци гра ѓа ни го диш но не мо -
жат да го ос тва рат пра во то на
пен зи ја, а без мал ку сто из вр -

ши те ли и по ве ќе од 600 вра бо те ни
во нив ни те кан це ла рии се со о чу ва -
ат со од го вор ност по ра ди не у сог ла -
се но ста на За ко нот за от пи шу ва ње
ка ма ти на до ста са ни об вр ски врз ос -
но ва на при до не си од за дол жи тел но
со ци јал но оси гу ру ва ње, За ко нот за
бру то-пла та и За ко нот за пар нич на
по стап ка. 

- Се на о ѓа ме во те шка си ту а ци ја.
Ста ве ни сме по ме ѓу два ог на. При си -
ле ни сме по стап ки те за при сил на
нап ла та на дол гот да ги за пре ме, а
Упра ва та за јав ни при хо ди (УЈП) од
нас ба ра нап ла те ни те па ри да му ги
вра ти ме на долж ни кот. Но ние тоа не
сме е ме да го на пра ви ме. Ако ги за -
пре ме по стап ки те без за кон ска ос -
но ва и ако не ги по чи ту ва ме суд ски -
те од лу ки, се со о чу ва ме со проб ле -
мот на од го вор ност. Со ова најм но гу
гу бат ра бот ни ци те. Но и ние, из вр -
ши те ли те, гу би ме во очи те на стран -

ки те што нѐ ан га жи ра ле - об јас ну ва -
ат од Ко мо ра та на из вр ши те ли те на
Ма ке до ни ја (КИРМ).

НАПЛИВ НА ЖАЛБИ КАЈ
ИЗВРШИТЕЛИТЕ 

A во ме ѓу вре ме кан це ла ри и те на
из вр ши те ли те се којд нев но се пол ни
со лу ѓе што се жа лат оти не мо жат да
го ос тва рат пра во то на пен зи ја, но и
де ка не мо жат да си ги зе мат за о ста -
на ти те пла ти.

- Од УЈП ни ба ра ат да се до ста ви
та бе ла рен прег лед на си те при до не -
си за пер и о дот од ја ну а ри до но ем -
ври 2009 го ди на, ка ко и струч ни те
мис ле ња на суд ски те ве шта ци. Пре -
су да та мо ра да ги со др жи си те по -
треб ни по да то ци за да се вкло пи во
кон цеп тот за ин те гри ра на нап ла та
во сог лас ност со За ко нот за бру то-
пла та. Од ди рек ци ја та во Скоп је ба -
ра ат да се про ме ни пре су да та, ко ја е
пра во сил на и из врш на, што е не воз -
мож но - пи шу ва во ед на од жал би те
што се којд нев но при стиг ну ва ат на
адре са на из вр ши те ли те.

Од Ос нов ни от суд Скоп је 2, ка ко
нај го лем суд во Ма ке до ни ја што од -
лу чу ва по гра ѓан ски те пред ме ти, ве -
лат де ка не за до вол ни те стран ки има -
ат пра во на жал ба, но мо жат да ба ра -
ат и ре ви зи ја и по вто ру ва ње на по -

стап ка та. 
- При до не су ва ње на од лу ки те ка -

де што пред мет на туж бе но ба ра ње
мо же да би дат и ра бот ни спо ро ви су -
дот од лу чу ва иск лу чи во во сог лас -
ност со по зи тив ни те за кон ски про -
пи си. Во слу ча и те на уки на та од лу ка
по ста пу ва по да де ни у пат ства од
стра на на вто ро сте пе ни от суд. Во те -
кот на 2014 го ди на, во су дот би ле по -
ве де ни 14 по стап ки за на до мест на
ште та за исп ла та на пла ти и при до -
не си. Во по го ле ми от број слу чаи
стран ки те вло жи ле жал ба и по стап -
ка та про дол жи ла пред вто ро сте пе -
ни от суд. Во по го ле ми от број пр во -
сте пе ни те од лу ки би ле по твр де ни од
стра на на вто ро сте пе ни от суд - ве лат
од Ос нов ни от суд Скоп је 2.

НЕМА ПРЕСМЕТКИ САМО НА
ЕДЕН ПРИДОНЕС

Од УЈП, пак, се де цид ни де ка
упра ва та не мо же да из го тву ва прес -
ме тки и на ло зи за пла ќа ње са мо од -
де лен при до нес, ка ко што е при до -
не сот за пен зи ско или, пак, при до не -
сот за здрав стве но оси гу ру ва ње.

- Во слу чај на суд ски пре су ди со
кои се до су ду ва на ра бот ни кот да му
се исп ла ти са мо при до нес за пен зи -
ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње (ПИО)
или при до нес за пен зи ско и не то-пла -

та, ра бо то да ве цот се со о чу ва со проб -
лем оти не мо же да под не се прес ме -
тка са мо за дел од при до не си те. Со
проб лем се со о чу ва и ра бот ни кот-ту -
жи тел, кој не мо же да ос тва ри пра во
на пен зи ски стаж за пер и о дот на не -
за кон ски пре ста нок на ра бот ни от од -
нос, ка ко и со ци јал ни те фон до ви и
бу џе тот, кои оста ну ва ат оште те ни за
за дол жи тел ни те при до не си и да нок
што тре ба да се пла тат. Во ва кви те
слу чаи, при сил но нап ла те ни те па ри
оста ну ва ат на транс ак ци ска сме тка
на из вр ши те лот и не мо жат да се пре -
не сат на сме тка на Фон дот за пен зи -
ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње

(ПИОМ) - ве лат од УЈП.
Од Ко мо ра та на из вр ши те ли те об -

јас ну ва ат де ка во тек е про це сот на
по врат на па ри те на ра бо то да вци те
што дол жат, спо ред у пат ства та из да -
де ни од УЈП. 

- Спо ред пос лед ни от из ве штај за
ра бо та, са мо во 2014 го ди на из вр ши -
те ли те вра ти ле без мал ку 140 ил ја ди
де на ри на сме тка на ту же ни те ра бо -
то да вци, и по крај тоа што спо ред За -
ко нот за из вр шу ва ње тоа е за бра не -
то. Ина ку, од 2013 зак луч но со ја ну а -
ри 2015 го ди на из вр ши те ли те нап ла -
ти ле без мал ку 23 ми ли о ни де на ри
долг по ос но ва на неп ла те ни при до -
не си - ве лат од ко мо ра та.

Од КИРМ ве лат де ка на ва ков на -
чин се ури ва прав на та си гур ност на
гра ѓа ни те, што мо же да до ве де до не -
са ка ни пос ле ди ци.

- За гри же ни сме што ќе про из ле -
зе од ова. Што ќе се слу чи со по стап -
ки те за нап ла та на дол го ви те, кои нај -
мал ку две го ди ни ќе би дат во пре -
кин? Ка ко ќе се одра зи тоа врз
долж ни ци те и врз до ве ри те ли те на
кои се ко гаш се оби ду ва ме да им из -
ле зе ме во пре срет? Ние не сме про -
тив от пис на ка ма ти те, на про тив,
ние пр ви се прик лу чив ме кон ак -
ци ја та на Вла да та за от пис на дол -
го ви те. Но стра ву ва ме ка ко пос ле -
ди ца на ова да до би е ме вре мен ски
по дол ги по стап ки, за кои ре дов но
до би ва ме кри ти ки од Европ ска та
Уни ја. Се то ова мо же да пре диз ви -
ка нап лив на пре су ди врз ос но ва
су де ње во раз у мен рок - ве лат од
Ко мо ра та на из вр ши те ли те.

ИЗВРШИТЕЛИТЕ МЕ ЃУ ДВА ОГНА

НАСТАНИ

Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Сто ти ци гра ѓа ни не мо жат да за ми нат во
пен зи ја по ра ди за кон ска не у сог ла се ност 

ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ?

Не ма крај за гол го та та
на гра ѓа ни те што со суд -
ска пре су да има ат пра во
на исп ла та на за о ста на -
ти при до не си и ос тва ру -
ва ње на пра во то на
пен зи ја. Ва кви те слу чаи
се зго ле ми ја по до не су -
ва ње то на нај но ви от 
за кон за от пис на ка ма -
ти те, спо ред кој, ра бо то -
да вци те што не ги
пла ти ле при до не си те
кон ра бот ни ци те има ат
пра во са ми да ја пла тат
глав ни ца та, а со тоа ќе
им би де от пи ша на 
ка ма та та што вле гу ва 
во вкуп ни от долг

По по вод на пи си те во дел
од пор та ли те и со ци јал ни те
мре жи, Ко мо ра та на из вр ши -
те ли те на РМ ја из ве сту ва јав -
но ста де ка ги раз би ра ре ак -
ци и те на гра ѓа ни те, но го осу -
ду ва го во рот на омра за на по -
е дин ци и апе ли ра на сми ре -
ност и раз ум ност при иска жу -
ва ње то на сво и те ста во ви.

Во таа смис ла, ко мо ра та
ги по ви ку ва гра ѓа ни те да се
прик лу чат со свои пред ло зи
кон из ме ни те на За ко нот за
из вр шу ва ње и актив но да
при до не сат за по до бар за кон
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
пред ло зи.

На си те гра ѓа ни што има -
ат проб лем кај кон кре тен из -
вр ши тел им ука жу ва ме да
под не сат при го вор до пре тсе -

да те лот на су дот или да се
обра тат до Ко мо ра та на из вр -
ши те ли те во слу чај на по вре -
ди за кои сме та ат де ка тре ба
да би дат санк ци о ни ра ни. За -
тоа, сто и ме на рас по ла га ње
ако е по треб но да би дат ор га -
ни зи ра ни и сред би со гра ѓа -
ни те со прет став ни ци на
КИРМ за по јас ну ва ње на про -
це сот на из вр шу ва ње и приб -
ли жу ва ње на из вр шу ва ње то
и пра ва та на стран ки те во из -
вр шу ва ње то.

Уште ед наш апе ли ра ме да
не доз во ли ме по ра ди изо ли -
ра 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
единс тве на ус пеш но за вр ше -
на ре фор ма во пра во суд ни от
си стем оце не та со по зи тив ни
оцен ки и без за бе ле шки од
стра на на Ко ми си ја та на
Европ ска та Уни ја што го сле -
ди на пре до кот на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја.

КИРМ апе ли ра гра ѓа ни те 
да да ва ат кон стру ктив ни ста во ви 

Страницата е под го тве на во со ра бо тка со Комората на извршители на РМ.
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МЕ ЃУ НА РО ДЕН КОНГРЕС 

Де ле га ци ја на Ко мо ра та на из вр -
ши те ли те на Ма ке до ни ја од 2 до 5 ју -
ни учес тву ва ше на 22-от Ме ѓу на ро -
ден кон грес на суд ски те из вр ши те -
ли по све тен на те ма та „Суд ски от из -
вр ши тел: вр ска ме ѓу пра во то и еко -
но ми ја та“. На кон гре сот што се одр -
жи во шпан ски от град Ма дрид учес -
тву ваа 550 из вр ши те ли од 70 зем ји
од све тот, ка ко и прет став ни ци на го -
ле ми те ме ѓу на род ни ор га ни за ции и
ин сти ту ции - Свет ска та бан ка, Ха -
шка та кон фе рен ци ја за ме ѓу на род -
но при ват но пра во, Со ве тот на Евро -

па, Европ ска та ко ми си ја и Европ ски -
от пра вен ин сти тут.

На со би рот бе ше пре зен ти ран и
гло бал ни от ко декс за из вр шу ва ње,
на кој Ме ѓу на род на та уни ја на из вр -
ши те ли те ра бо ти ре чи си де сет го ди -
ни. Ко де ксот е со ста вен од збир ки
пра ви ла што се од не су ва ат на из вр -
шу ва ње то на суд ски те од лу ки, ка ко
и на из вр ши те ли те што се од го вор -
ни за спро ве ду ва ње на за ко нот.

Ме ѓу на род на та уни ја на из вр ши -
те ли те е нев ла ди на ме ѓу на род на ор -
га ни за ци ја фор ми ра на во 1952 го ди -

на, ко ја де нес вклу чу ва 86 зем ји од
све тот.

Ме ѓу на род ни от кон грес на суд -
ски те из вр ши те ли е нај ви со ко те ло
на Ме ѓу на род на та уни ја на из вр ши -
те ли те и се одр жу ва на се кои три го -
ди ни. По Ва шин гтон (САД) во 2006
го ди на, Мар сеј (Фран ци ја) во 2009 го -
ди на и Кејп Та ун (Јуж на Афри ка) во
2012 го ди на, го ди на ва до ма ќин бе -
ше глав ни от град на Шпа ни ја.

За вре ме на кон гре сот, Цр на Го -
ра ста на 86-та  зем ја-член ка на Ме ѓу -
на род на та уни ја на из вр ши те ли те.

„Суд ски от из вр ши тел: вр ска ме ѓу пра во то и еко но ми ја та“

Нап ла те ни дол го ви за ПИО и ПИО 
и пла та (2013-jану а ри 2015 го ди на) 

(су ми те се изра зе ни во евра)

Нап ла та од при ват ни фир ми 80,159.46 Не ма вра те ни па ри на долж ни кот

Нап ла та од др жав ни и 266,922.99 2,270
оп штин ски ин сти ту ции вра те ни па ри

на долж ни кот

Вкуп но 347,082.46 2,270  

*Из вор: Ко мо ра на из вр ши те ли те на Ма ке до ни ја


