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Правда
НОВА МАКЕДОНИЈА

1 ГОДИНА СО  ВАС - ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА 
НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Гра ѓа ни те мо жат да здив нат - за
за бо ра ве ни те сме тки за стру ја, пар -
но, во да, те ле фон, ка бел ска и одр -
жу ва ње згра ди ќе пла тат тол ку кол -
ку што дол жат. Пра те ни ци те го изг -
ла саа но ви от за кон за из вр шу ва ње,
кој пред ви ду ва вон суд ска нап ла та,
од нос но мож ност ли це то да ја пла -
ти са мо су ма та што ја дол жи во
пред ви де ни от рок и со тоа да ги из -
бег не ви со ки те суд ски тро шо ци и
бло ка да на сме тка та. 

- Со вон суд ска та нап ла та ќе се
ре ша ва ат оние пред ме ти што не го
над ми ну ва ат утвр де ни от па ри чен
ли мит, и тоа за ко му нал ни те сме -
тки (стру ја, пар но, во да) до 6.000 де -
на ри и за те ле фон, ка бел ска и одр -
жу ва ње на згра да до 2.000 де на ри
Тоа ќе зна чи де ка до ве ри те лот пред
да поч не ка ква би ло по стап ка за ту -
же ње, со по ка на пр во ќе се обра ти
до долж ни кот, ка де што ќе го по ви -
ка да го пла ти дол гот во рок од 15
де на. Ако дол гот се пла ти во пред -
ви де ни от рок, долж ни кот не ма да
има ни ка кви, од нос но ќе има за не -
мар ли ви тро шо ци - из ја ви Зо ран Пе -
тре ски, пре тсе да тел на Ко мо ра та
на из вр ши те ли на РМ

Ста ри те дол го ви им за да ваа гла -
во бол ки на гра ѓа ни те. За неп ла те на
сме тка од 3.000 де на ри су ма та мо -
же ше да до стиг не и до 16.000 де на -
ри. Од овие па ри тро шо ци те за ка -
ма ти и суд ски та кси из не су ваа око -
лу 1.100 де на ри, за ад во кат ски и но -
тар ски тро шо ци од 8.000 до 9.000 де -
на ри, из вр ши те лот нап ла ќа 2.500 де -
на ри, што зна чи су ма та би би ла пет
па ти по ви со ка од ос нов ни от долг. 

- Со но ви от за кон тоа ќе се иск -
лу чи, но са мо ако дол гот се пла ти
во пред ви де ни от рок. Ова зна чи за
неп ла те на сме тка за во да од 3.000
де на ри долж ни кот пре ку из вр ши -
те лот ќе го пла ти дол гот зго ле мен
за за не мар ли ви тро шо ци и ка ма та
што не ма да би дат по го ле ми од 5 до
10 от сто од са ми от долг. Но ако по
исте кот на ро кот не ја пла ти су ма -
та што ја дол жи, по втор но се оди на
по стап ка на ту же ње, ко ја не кол ку -
крат но ќе ги зго ле ми тро шо ци те -
до да ва Пе тре ски.

НЕМА БЛОКАДА НА СМЕТКА
БЕЗ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Но ви на во за ко нот е и тоа што не -
ма вед наш да се при ста пи кон бло -
ка да на сме тка. За дол жи тел но ќе би -
де пре ду пре ду ва ње пред при сил но
из вр шу ва ње. До се га гра ѓа ни те најм -
но гу ре а ги раа де ка не би ле пре ду -
пре де ни и во оп што не зна е ле де ка
про тив нив се во ди не ка ква по стап -
ка. На про тив, ко га ќе ви деа де ка сме -
тка та им е бло ки ра на, се ин фор ми -
раа ка де и за што се ту же ни. Исто та -
ка, за деб ло ка да на сме тка та мо раа
на бан ка та да ѝ пла тат од 1.000 до
1.500 де на ри, во за вис ност од тоа ко -
ја бан ка ја из вр ши ла бло ка да та.

- Се га из вр ши те лот ќе мо ра пр -
во да го ин фор ми ра долж ни кот, да

го по ви ка во рок од три де на да оди
во кан це ла ри ја та на из вр ши те лот
и да ги до ста ви ба ра ни те по да то ци,
ка ко што се имот на та со стој ба, ста -
ту сот на вра бо те но то ли це и ви си -
на та на при хо ди те од пла та и дру ги
на до ме сто ци. На тој на чин ќе им се
на ма лат тро шо ци те на из вр шу ва -
ње, кои во о би ча е но па ѓаа на то вар
на долж ни кот, и на ед но ќе би дат во
мож ност да го пла тат дол гот или да
пред ло жат средс тво за из вр шу ва -
ње што е по по вол но за нив. Ова ре -
ше ние се пред ла га пред сѐ по ра ди
ре ак ци и те на гра ѓа ни те де ка им се
бло ки ра сме тка та без да би дат пре -
ду пре де ни, а са мо то тоа им соз да -
ва тро шо ци, кои со ова но во ре ше -
ние би се из бег на ле, ин фор ми ра
пре тсе да те лот на Ко мо ра та за из -
вр шу ва ње. 

СЕ КРАТИ ПОСТАПКАТА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
ВРЗ НЕДВИЖНИНИ

До се гаш но то искус тво го во ри
де ка по стап ка та за из вр шу ва ње врз
нед ви жен имот трае мно гу долг пер -
и од, ка де што ка ма ти те на долж ни -
ци те им се на та ло жу ва ат, а со тоа и
дол гот им се зго ле му ва. Со за кон -
ски те из ме ни, на ме сто три, ќе има
са мо две про даж би, при што се де -
фи ни ра нај ни ска та су ма кај вто ра -
та про даж ба. По сто е ње то три про -

даж би пре диз ви ку ва ше ид ни те ку -
пу ва чи да кал ку ли ра ат и да оче ку -
ва ат на ма лу ва ње на вред но ста на
нед виж но ста, што не по вол но вли -
ја е ше врз долж ни кот, кој не ма ше
ин те рес да ја на ма ли це на та за ста -
нот или ку ќа та, но и за до ве ри те лот,
кој оче ку ва бр зо спро ве ду ва ње на

по стап ка та и на ми ру ва ње на сво и -
те по ба ру ва ња. 

- Со но во то ре ше ние се скра ту -
ва ат ро ко ви те за про це на од стра -
на на про це ни те ли те од 15 на осум
де на. От стра не та е мож но ста за тре -
то јав но над да ва ње, за да се де сти -
му ли ра ат ма ни пу ла ци и те на по тен -

ци јал ни те ку пу ва чи за на ма лу ва ње
на це на та на нед виж но сти те, со што
се оште ту ваа долж ни ци те и до ве -
ри те ли те, а бе не фи ци ја имаа са мо
„про фе си о нал ни те“ учес ни ци на
јав ни те над да ва ња. На тој на чин се
скра ту ва вре ме то на из вр шу ва ње -
то врз нед виж ност за нај мал ку 45
де на и се га ран ти ра вред но ста на
нед виж но ста, би деј ќи це на та на
нед виж но ста не мо же да се спу шти
под 75 от сто од про це не та та вред -
ност. Исто та ка се де фи ни ра де ка
пр ва та про даж ба мо ра да би де јав -
но над да ва ње, со што се ка ко се до -
би ва на транс па рент ност во про -
даж би те. Учес тво то на ад во ка ти те
во овие по стап ки исто та ка ќе ги
олес ни про це ду ри те, но ќе вли јае и
да се зго ле ми про фе си о нал но ста
на по стап ка та. Про даж ба со не по -
сред на спо год ба мо же да се склу чи
во се кое вре ме по одр жа на пр ва јав -
на про даж ба, но не по доц на од 90
де на по одр жа на вто ра јав на про -
даж ба - ве ли Пе тре ски.

По стој ни от за кон за из вр шу ва -
ње бе ше до не сен пред де сет го ди -
ни, пер и од во кој се на пра ве ни мно -
гу про ме ни на за ко ни, на ус ло ви за
ра бо та, пер и од во кој се по стиг на
го лем на пре док во ко ри сте ње то на
ин фор ма тич ки те тех но ло гии. За -
тоа, спо ред Пе тре ски, не оп ход но
бе ше до не су ва ње то ед но ва кво за -
кон ско ре ше ние, ка де што се иско -
ри сти искус тво то од хо ланд ско то
за ко но дав ство. 

- Хо ланд ско то искус тво то го во -
ри де ка про цен тот на ус пеш ност на
вон суд ска та нап ла та на дол го ви е
30 от сто. На по че то кот мо же би ус -
пеш но ста не ма да би де го ле ма, но
со те кот на вре ме то, ко га си те суб -
је кти во из врш на та по стап ка ќе ги
ви дат пред но сти те од ва ква та нап -
ла та, про цен тот на ус пеш ност ќе се
зго ле му ва - ве ли Пе тре ски.

Со вон суд ска нап ла та ќе се пла ќа 
са мо тоа што се дол жи
Дол гот за неп ла те на та сме тка не ма да се зго ле му ва ако го пла ти те во ро кот што ќе го до би е те во фор ма на пис ме но из ве сту ва ње 

За ко нот ќе се при ме ну ва 
од сеп тем ври 

Со бра ни е то на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, на 98-та сед ни ца, одр жа на на
5.4.2016, го ди на го до не се За ко нот за из вр шу ва ње. До не су ва ње то це лос -
но нов за кон за из вр шу ва ње е во на со ка 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 раз лич ни те по ста пу ва ња од
стра на на из вр ши те ли те, ка ко и про пи шу ва ње јас ни за кон ски одред би
за ефи кас но спро ве ду ва ње на из вр шу ва ње то. За ко нот ќе ста пи во си ла
ос ми от ден од де нот на об ја ву ва ње то во „Служ бен вес ник на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја“, а ќе поч не да се при ме ну ва по че ти ри ме се ци од де нот на
не го во то ста пу ва ње во си ла.

Зо ран Пе тре ски, пре тсе да тел на Ко мо ра та на из вр ши те ли на РМ

Според најавите, Законот ќе стапи во сила неделава


