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Да ли во нај го ле ми от суд во зем -
ја ва, Ос нов ни от суд Скоп је 2, е
за вр шен про це сот на транс фе -

ри ра ње ста ри пред ме ти кај из вр ши -
те ли те, а ако не е, во ко ја фа за е и ко -
га се оче ку ва не го во то за вр шу ва ње?

- Во Ос нов ни от суд Скоп је 2-Скоп -
је, про це сот на транс фе ри ра ње ста -
ри суд ски пред ме ти кај из вр ши те ли -
те ре чи си во це лост е за вр шен, од -
нос но бро јот на пред ме ти те што не
се транс фе ри ра ни е нез на чи те лен,
со ог лед на вкуп ни от број из врш ни
пред ме ти што беа во суд ска над леж -
ност во мо мен тот на поч ну ва ње на
про це сот. При тоа, мо ра да се има
пред вид де ка не се транс фе ри ра ни
пред ме ти те во кои не ма до вол но по -
да то ци за су дот да мо же да по ста пи
и да ги пре не се во над леж ност на из -
вр ши те ли те.

Ре вол тот на гра ѓа ни те е го лем ко -
га за нап ла та ќе им при стиг нат ста -
ри пред ме ти во кои е вкал ку ли ра на
и ка ма та та за це ли от пер и од, вклу -
чу вај ќи ги и го ди ни те до де ка овие
пред ме ти фа ќа ле прав во су до ви те.
Ка ква е суд ска та пра кти ка во од нос
на при го во ри те про тив овие пред ме -
ти, од нос но на ка ма та та? Да ли до се -
га во пра кти ка та сте се срет на ле со
слу чај гра ѓа нин да ја ту жи др жа ва та
за оваа проб ле ма ти ка, или, пак, да -
ли сте за поз на е ни да ини ци ра по -
стап ка за су де ње во раз у мен рок до
Вр хов ни от суд?

- Со ог лед на тоа де ка ста ну ва збор
за ос но вен суд, што зна чи суд што од -
лу чу ва во прв сте пен и про тив чии од -
лу ки стран ки те има ат пра во на жал -
ба до вто ро сте пе ни от суд, не це лис -
ход но е да се збо ру ва за суд ска пра -
кти ка во ста но ве на од овој суд. Спо -
ред За ко нот за су до ви те, Вр хов ни от
суд на оп шта сед ни ца утвр ду ва на -
чел ни ста во ви и на чел ни прав ни мис -
ле ња по пра ша ња од зна че ње за обез -
бе ду ва ње единс тво во при ме на та на
за ко ни те од стра на на су до ви те по

сопс тве на ини ци ја ти ва или по ини -
ци ја ти ва на сед ни ци те на су ди и те
или суд ски те од де ли од су до ви те. Ту -
ка се и разг ле ду ва ње то пра ша ња во
вр ска со ра бо та та на су до ви те, при -
ме на та на за ко ни те и суд ска та пра -
кти ка. На ед но, Вр хов ни от суд на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја е над ле жен да
од лу чу ва по ба ра ња та за за шти та на
пра во то на су де ње во раз у мен рок.
Имај ќи го пред вид ова, ре ле ван тен
од го вор на ова пра ша ње би мо жел да
да де са ми от Вр хо вен суд на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја.

Си те из врш ни ис пра ви тре ба да
има ат пе чат на из врш ност и пра во -
сил ност, се пак не кои од ста ри те суд -
ски пред ме ти транс фе ри ра ни од Су -

дот кај из вр ши те ли те не ма ат пе ча -
ти, што пра ви проб ле ми во пра кти -
ка та. Ка ко ја ко мен ти ра те оваа со стој -
ба и ка ква е ва ша та пра кти ка по овој
вид при го во ри?

- Во од нос на по твр ди те за пра -
во сил ност и из врш ност, мо ра да се
има пред вид де ка пре да ва ње то на
пред ме ти те се вр ши во сог лас ност
со чле нот 11 од За ко нот за из вр шу -
ва ње („Сл. вес ник на РМ“ бр. 83/2009).
Во оваа за кон ска одред ба не е на ве -
де на об вр ска на Су дот за ста ва ње на
по твр ди те за пра во сил ност и из врш -
ност пред пред ме тот да му се да де
на из вр ши тел. При тоа, тре ба да се
има пред вид и фа ктот де ка со пре -
да ва ње то на пред ме ти те на из вр ши -

тел по из ја ва на до ве ри те лот, над -
леж но ста на Су дот ве ќе пре ста ну ва.
Во се кој слу чај, за ра ди над ми ну ва -
ње на овој проб лем што се ја ви во
пра кти ка та, Ос нов ни от суд Скоп је
2-Скоп је во не кол ку на вра ти се обра -
ти до Вр хов ни от суд на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја, со ба ра ње на оп шта сед -
ни ца да утвр ди на чел ни ста во ви и
прав ни мис ле ња, за да се обез бе дат
во ед на че но по ста пу ва ње и ед на ква
при ме на на пра во то.

На што нај че сто се жа лат стран -
ки те во по стап ки те на из вр шу ва ње
во при го во ри те до вас, ка ко пре тсе -
да тел на Ос нов ни от суд Скоп је 2-
Скоп је?

- Долж ни ци те нај че сто при го ва -
ра ат на за ста ре но ста на из вр шу ва -
ње то, на из врш на та ис пра ва, де ка из -
врш на та ис пра ва не им е уред но до -
ста ве на, по ра ди што из вр ши те лот
спро ве ду ва из вр шу ва ње врз из врш -
на ис пра ва што не е пра во сил на и из -
врш на, де ка акти те на кои при го ва -
ра ат (на лог за из вр шу ва ње, зак лу чок
и слич но) не им се уред но до ста ве -
ни, ка ко и тоа де ка из вр ши те лот из -
да ва друг на лог без прет ход ни от на -
лог да го ста ви над вор од си ла. На -
ед но, долж ни ци те истак ну ва ат и
при го во ри де ка дол гот во це лост или
де лум но е пла тен или де ка долж ни -
кот е во сте чај, па до ве ри те лот тре -
ба да го ос тва ри сво е то по ба ру ва ње
во сте чај на та по стап ка. 

Во ко ја ме ра ква ли те тот на из вр -
шу ва ње то за ви си од ква ли те тот на
суд ска та од лу ка?

- Из врш на та суд ска од лу ка и суд -
ско то по рам ну ва ње се из врш ни ис -
пра ви, кои прет ста ву ва ат ос но ва за
из вр шу ва ње, па от ту ка тие тре ба да
би дат јас ни, из врш ли ви и по доб ни
за из вр шу ва ње, а за ква ли тет но спро -
ве ду ва ње на из вр шу ва ње то.

Со пред лог-за ко нот за из вр шу ва -
ње што се на о ѓа во со бра ни ска про -
це ду ра се пред ла га, на ме сто пре тсе -
да те лот на су дот, ка ко што е до се га
уре де но, по при го во ри те на стран ки -
те да од лу чу ва над ле жен су ди ја опре -
де лен со го диш ни от рас по ред за ра -
бо та на су дот. Кој е ва ши от став во
од нос на оваа из ме на?

- Пред лог-за ко нот за из вр шу ва -
ње е во со бра ни ска про це ду ра и сѐ
уште не е до не сен, од нос но не е ста -
пен во си ла. На чел но се сог ла су вам
со пред ло же на та из ме на на за ко нот,
на ме сто пре тсе да те лот на су дот, по
при го во ри про тив из вр шу ва ње то да
од лу чу ва су ди ја наз на чен со го диш -
ни от рас по ред за ра бо та на су дот. Ова
од при чи на што сме там де ка на овој
на чин ќе се обез бе ди по е фи кас но по -
ста пу ва ње по при го во ри те про тив
из вр шу ва ње то и ос тва ру ва ње то на
пра ва та на стран ки те, а на ед но ќе им
се овоз мо жи на пре тсе да те ли те на
су до ви те да се фо ку си ра ат на ор га -
ни зи ра ње то на ра бо та та на су дот.
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Пред ме ти за нап ла та 
на ста ри дол го ви ре чи си не ма

Но ви от за кон за из вр шу ва ње, кој
се на о ѓа во со бра ни ска про це ду ра, е
во пра вец на пре ци зи ра ње на за кон -
ски те одред би во де лот на по ста пу -
ва ње то на из вр ши те ли те при спро -
ве ду ва ње то на из вр шу ва ње то, над -
ми ну ва ње то на проб ле ми те со раз -
лич но то по ста пу ва ње на из вр ши те -
ли те и про пи шу ва ње то јас ни за кон -
ски одред би за ефи кас но спро ве ду -
ва ње на из вр шу ва ње то, об јас ну ва ат
од Ми ни стерс тво то за прав да. 

- Из ми на ти ов пер и од беа из вр ше -
ни де сет за кон ски из ме ни и до пол -
ну ва ња, кои во ком би на ци ја со ди на -
мич но ста на це ло куп ни от пра вен
про мет и по сто ја ни от тех нич ко-тех -
но ло шки раз вој соз да доа до пол ни -
те лен проб лем ка ко во при ме на та на
по стој ни от за кон од стра на на из вр -
ши те ли те, та ка и на по и ма ње то на из -
вр шу ва ње то од стра на на јав но ста -
ве лат од Ми ни стерс тво то.

Спо ред Ми ни стерс тво то, За ко нот
за из вр шу ва ње ќе има иск лу чи тел но
по зи тив ни еко ном ски вли ја ни ја, оти
овоз мо жу ва уште по бр за и по е фи кас -
на нап ла та на по ба ру ва ња та на до ве -
ри те ли те, што овоз мо жу ва по брз обрт
на средс тва та во сто панс тво то и
подoбра биз нис-кли ма. 

- Со за кон ско то ре ше ние се вр ши
пре ци зи ра ње на до се гаш ни те одред -
би од по стој ни от за кон, се по пол ну ва -
ат прав ни те праз ни ни, се вр шат но мо -
тех нич ко и со др жин ско пре у ре ду ва -

ње на стру кту ра та на за ко нот, про ши -
ру ва ње на над леж но ста на из вр ши те -
ли те со во ве ду ва ње вон суд ска нап ла -
та на дол го ви врз ос но ва на ве ро до -
стој на ис пра ва, во ве ду ва ње еле ктрон -
ско по ла га ње на ис пи тот за из вр ши -
те ли, до пре ци зи ра ње на одред би те за
дис цип лин ска та по стап ка, дис цип -
лин ски те по вре ди и дис цип лин ски те
мер ки, ка ко и до пре ци зи ра ње на
одред би те што до ве ду ваа до раз лич -
на при ме на од стра на на из вр ши те ли -
те при спро ве ду ва ње на из вр шу ва ње -
то - истак ну ва ат од Ми ни стерс тво то.

Ед на од нај го ле ми те но ви ни во за -
ко нот е во ве ду ва ње то вон суд ска нап -
ла та на ко му нал ни сме тки.

- Но во то за кон ско ре ше ние во ве -
ду ва и це лос но но во из врш но ре ше -
ние, со кое се оче ку ва да се спре чи на -
та мош но то оси ро ма шу ва ње на гра ѓа -
ни те по од нос на при сил на нап ла та на
ко му нал ни те сме тки. Име но, ста ну ва
збор за вон суд ска та нап ла та на дол го -
ви. До ве ри те лот што обез бе ду ва ко -
му нал ни ус лу ги за ко рис ни ци те е дол -
жен не по сред но да под не се ба ра ње за
вон суд ска нап ла та на дол го ви до из -
вр ши тел, пред за поч ну ва ње по стап ка
за до не су ва ње ре ше ние со кое се доз -
во лу ва из вр шу ва ње врз ос но ва на ве -
ро до стој на ис пра ва, а во сог лас ност
со одред би те на За ко нот за но та ри јат.
Со тоа на до ве ри те ли те им се овоз мо -
жу ва, ко ри стеј ќи го не ос пор но ефи -
кас ни от си стем на из вр ши те ли те,

уште ед наш да им ги пре до чат об вр -
ски те на долж ни ци те, ка ко и прав ни -
те пос ле ди ци од нив но то не на вре ме -
но на ми ру ва ње - по јас ну ва ат од Ми -
ни стерс тво то за прав да.

Ова дејс тво, по со чу ва ат од Ми -
ни стерс тво то, ќе се аван си ра од до -
ве ри те лот во сог лас ност со та ри фа -
та, а ќе се нап ла ќа од долж ни кот са -
мо по ус пеш но из вр ше на нап ла та на
дол гот, чи ја вред ност над ми ну ва
5.000 де на ри. 

- Во слу чај на не ус пеш на вон суд -
ска нап ла та на дол го ви, на до ме сто -
кот за пре зе ме ни те дејс тва и ма те -
ри јал ни те тро шо ци па ѓа ат на тро шок
на до ве ри те лот и нив тој мо же да ги
пред ја ви во по стап ка та за из да ва ње
ре ше ние за но тар ски пла тен на лог
во сог лас ност со За ко нот за но та ри -
ја тот. Глав на та цел е да се обез бе ди
уред на до ста ва на ве ро до стој ни те ис -
пра ви до долж ни ци те пред во оп што
да поч не по стап ка за нив на при сил -
на нап ла та. На тој на чин гра ѓа ни те и
прав ни те суб је кти ќе има ат мож ност
да би дат за поз на е ни со сво и те дол -
го ви по од нос на ко му нал ни сме тки
и со о че ни со мож но ста да ги на ми -
рат без до пол ни тел ни те тро шо ци. За
се кое по на та мош но одол жу ва ње на
об вр ска та за пла ќа ње на дол гот од -
лу чу ва долж ни кот, све сен за прав -
ни те пос ле ди ци и тро шо ци што се
на до вр зу ва ат на по стап ка та пред но -
тар и за при сил но то из вр шу ва ње од

стра на на из вр ши тел - ука жу ва ат од
Ми ни стерс тво то. 

Од ре сор но то ми ни стерс тво
истак ну ва ат де ка со за ко нот на ед но
се во ве ду ва ат до пол ни тел ни ква ли -
та тив ни пер фор ман си за из вр ши те -
ли те, за дол жи тел на еле ктрон ска ко -
му ни ка ци ја на из вр ши те лот со ка та -
ста рот, со што зна чи тел но ќе се скра -
ти вре ме то за вр ше ње упи си во ка та -
ста рот, но и со би ра ње по да то ци од
не го, со што ќе се зго ле ми ефи кас но -
ста на по ста пу ва ње то и ќе се на ма лат
тро шо ци те во неа. 

- По се бен ак цент е ста вен на
одред би те што го ре гу ли ра ат над зо -
рот над ра бо та та на из вр ши те ли те и
Ко мо ра та на из вр ши те ли на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја. Ре гу ли ра но е вр ше -
ње то на над зо рот од стра на на Ми ни -
стерс тво то за прав да над ра бо та та на
из вр ши те ли те и на Ко мо ра та, со што
се обез бе ду ва за кон ско, ефи кас но и
струч но вр ше ње на долж но ста из вр -
ши тел, ка ко и во ед на че но по ста пу ва -
ње од стра на на из вр ши те ли те. Пре -
ци зи ра ни се дис цип лин ски те мер ки
што се со од вет ни на те жи на та на сто -
ре ни те дис цип лин ски по вре ди. Тие
ќе дејс тву ва ат пре вен тив но и на дру -
ги те из вр ши те ли и се обез бе ду ва
прав на та си гур ност на гра ѓа ни те во
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја - ве лат од Ми -
ни стерс тво то за прав да.

Но ви на во за кон ска та ре гу ла ти ва
е и во ве ду ва ње то на гла ва та за пре кр -

шоч ни одред би, во којa се пред ви ду -
ва ат пре кр шоч ни каз ни за сто ре ни
пре кр шо ци од стра на на пре тсе да те -
лот на Ко мо ра та на из вр ши те ли на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја и дру ги ли ца што
не ги по чи ту ва ат одред би те од за ко -
нот, кои се во це лост усог ла се ни со За -
ко нот за пре кр шо ци. На ед но за ко нот
е усог ла сен и со За ко нот за оп шта
управ на по стап ка, а си сте мот на по -
ла га ње на ис пи тот за из вр ши те ли е це -
лос но усог ла сен со За ко нот за по ла га -
ње на пра во суд ни от ис пит. 

- Со до не су ва ње то на пред ло же ни -
от за кон се оче ку ва да се зго ле ми ефи -
кас но ста во ра бо та та на из вр ши те ли -
те и да се за јак не из вр ши тел ска та деј -
ност, да се по до бри ква ли те тот на ра -
бо те ње то на из вр ши те ли те, да се зго -
ле ми ус пеш но ста на из вр ши те ли те,
ка ко и да се зго ле ми ква ли те тот на кан -
ди да ти те што го по ла га ат из вр ши тел -
ски от ис пит по еле ктрон ски пат. На -
ед но, пред ло же ни от за кон не сом не -
но ќе овоз мо жи сле де ње во че кор на
европ ски те трен до ви во сфе ра та на
при сил но то из вр шу ва ње. Си те овие
при до би вки од но ви от за кон нај пос -
ле ќе им пи ли ци ра ат и по зи тив ни пос -
ле ди ци за до ве ри те ли те во зем ја ва,
кои на по брз, по ед но ста вен, по е ко но -
ми чен и по е фи ка сен на чин ќе мо жат
да ги ос тва рат сво и те пра ва во ста но -
ве ни со пра во сил ни суд ски и ко неч ни
управ ни од лу ки - подв ле ку ва ат од Ми -
ни стерс тво то за прав да.

Од 2011 го ди на, ко га поч на пре но сот на ста ри те из врш ни пред ме -
ти од су до ви те, кај но та ри те и из вр ши те ли те се пре фр ле ни вкуп но
62.349 пред ме ти, од кои пр ва та го ди на 7.833, во 2012 го ди на 48.829, во
2013 го ди на 1.336, во 2014 го ди на 4.349, а во пр ви те де вет ме се ци од
2015-та за нап ла та кај из вр ши те ли те би ле пре фр ле ни са мо 332 ва кви
пред ме ти за ста ри сме тки.

Су дот пре фр ли над 60.000 пред ме ти 
кај но та ри и из вр ши те ли

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

По ма ли тро шо ци и по го ле ма ефи кас ност


