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Да ли мо же да се вр шат го то вин ски пла ќа ња
во из вр ши тел ски те кан це ла рии?

Во из вр ши тел ски те кан це ла рии не се вр шат го то вин ски пла ќа ња, би -
деј ќи во сог лас ност со за ко нот се кој из вр ши тел пред поч ну ва ње то со ра -
бо та тре ба да отво ри по себ на сме тка кај еден од но си те ли те на плат ни от
про мет на ко ја се уп ла ту ва ат па ри те од ре а ли зи ра ни те из вр шу ва ња и се
ко ри сти за на ми ру ва ње на до ве ри те ли те. Од овие при чи ни пла ќа ње то се
из вр шу ва иск лу чи во по бан кар ски пат, од нос но из вр ши те ли те ка ко да -
ноч ни те об врз ни ци што вр шат про мет на ус лу ги не се долж ни да ко ри стат
фи ска лен си стем за ре ги стри ра ње го то вин ски пла ќа ња и да из да ва ат фи -
скал на сме тка за из вр ше на та ус лу га.

?

ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ка ко ги оце ну ва те ре зул та ти те
од осум го диш но то функ ци о ни -
ра ње на из вр шу ва ње то во Ма -

ке до ни ја?
- Ми ни стерс тво то за прав да низ

из ми на ти те го ди ни по сто ја но и не -
пре че но го сле ди функ ци о ни ра ње то
на но ви от си стем на из вр шу ва ње, ка -
ко од ас пект на ефе кти од из вр шу ва -
ње то, та ка и од ус пеш но ста на ра бо -
та та на из вр ши тел ска та долж ност. Со
за до волс тво мо же да се кон ста ти ра
де ка но ви от си стем на из вр шу ва ње
на из врш ни те ис пра ви е иск лу чи тел -
но функ ци о на лен, ефи ка сен и да ва
ек стрем но по зи тив ни ре зул та ти. Во
из ми на ти ве го ди ни из вр ши те ли те
има ат до би е но во ра бо та око лу
600.000 пред ме ти, од кои во де лот на
па рич ни по ба ру ва ња се нап ла те ни
над 550 ми ли о ни евра, кои по втор но
се вле а ле во прав ни от про мет на зем -
ја та и сто панс тво то. Сле де ње то на ди -
на ми ка та на из вр шу ва ње по ка жа де -
ка 54 от сто од из вр ше ни те пред ме ти
за вр ши ле во рок од три ме се ци, де сет
от сто до 6 ме се ци, еди на е сет от сто до
го ди на, а оста то кот над го ди на. Ова
по ка жа де ка вос по ста ве ни от си стем
на из вр шу ва ње овоз мо жу ва бр за ре -
а ли за ци ја на из врш ни те ис пра ви, се
раз би ра ако долж ни кот во оп што има
средс тва, и оти це лос но е над ми нат
проб ле мот со ек стрем но бав на та ре -
а ли за ци ја на из врш ни те ис пра ви пре -
ку су до ви те.

Кои се клуч ни те из ме ни пред ви -
де ни во но ви от за кон за из вр шу ва ње
и ка ко тие ќе се ефе кту и ра ат во пра -
кти ка та?

- До не су ва ње то нов за кон за из вр -
шу ва ње има за цел да при до не се за
по е фи кас но ос тва ру ва ње на пра ва та
на гра ѓа ни те и прав ни те ли ца и си те
учес ни ци во по стап ка та пред из вр -
ши тел, ка ко и над гра ду ва ње на си сте -
мот за бр зо и ефи кас но спро ве ду ва -

ње на из вр шу ва ње то и ос тва ру ва ње -
то на пра ва та на до ве ри те ли те. 

При изра бо тка та на но во то за кон -
ско ре ше ние се це неа пре по ра ки те на
„Ду инг биз нис“ за по до бру ва ње на
биз нис-кли ма та во Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја, па се на пра ви се ри оз на из ме -
на во де лот на из вр шу ва ње врз нед -
виж но сти. Скра тен е ро кот за утвр ду -
ва ње на вред но ста на нед виж но сти -
те од стра на на про це ни те ли те од 15
на 8 де на и от стра не та е мож но ста за
тре то јав но на да ва ње на нед виж но -
сти те, 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. 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.
Се оче ку ва со ва ква та из ме на да се
сти му ли ра ат ку пу ва чи те да ги ку пу -
ва ат нед виж но сти те на јав но над да -
ва ње, со мож ност на ли ци ти ра ње на
по ви со ки це ни, а не да се кал ку ли ра
со ури ва ње на це ни те на нед виж но -
сти те. 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. На ед но се
пред ви де об вр ска за 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 чај -
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.

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 уед 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
што ќе дејс тву ва ат пре вен тив но и се
обез бе ду ва прав на та си гур ност на
гра ѓа ни те. 

Но во то за кон ско ре ше ние во ве ду -
ва и це лос но но во из врш но дејс тво по
ба ра ње на из вр ши те ли те. Име но ста -
ну ва збор за вон суд ска нап ла та на дол -

го ви по ос но ва на ве ро до стој на ис пра -
ва, со што 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, 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. Ова дејс тво ќе се пре зе ма иск -
лу чи во по ба ра ње и на тро шок на до -
ве ри те лот, што зна чи де ка не ма да ги
ку му ли ра тро шо ци те за долж ни кот.
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 та за при сил на нап ла та.  

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 одре ди, 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 и дру ги ли ца што не ги
по чи ту ва ат одред би те од за ко нот.

Да ли сме та те де ка Ми ни стерс тво -
то за прав да со вр ше ње то над зор над
ра бо та та на из вр ши те ли те ја кре ва на
по треб но то ни во до вер ба та на гра ѓа -
ни те во за ко ни то ста на ра бо та та на
из вр ши те ли те?

- Да. Гра ѓа ни те има ат пра во на
суд ска за шти та со под не су ва ње при -
го вор за не пра вил но сти сто ре ни од
из вр ши те лот во спро ве ду ва ње на из -
вр шу ва ње то до пре тсе да те лот на ос -
нов ни от суд, ка де што се спро ве ду ва
из вр шу ва ње то. Тој единс тве но е над -
ле жен да ста ви над вор од си ла пре -
зе ме но из врш но дејс тво од из вр ши -
тел. Про тив ре ше ни е то на пре тсе да -
те лот на су дот, стран ки те и учес ни -
ци те во из вр шу ва ње то има ат пра во
на жал ба до по ви сок апе ла ци ски суд.
Ми ни стерс тво то за прав да, пак, вр -
ши над зор и утвр ду ва не пра вил но -
сти во ра бо те ње то на из вр ши те ли те,
но са мо од ас пект на нив на дис цип -
лин ска од го вор ност, а не мо же да
вли јае на спро ве ду ва ње то на из вр -
шу ва ње то или да му на ло жу ва на из -
вр ши те лот да пре зе ма или да не пре -
зе ма из врш ни дејс тва. По из вр ше ни -
от над зор, ако из вр ши те лот сто рил
дис цип лин ска по вре да утвр де на со
За ко нот за из вр шу ва ње, му се под не -
су ва пред лог за по ве ду ва ње дис цип -
лин ска по стап ка до дис цип лин ска -
та ко ми си ја при Ко мо ра та на из вр -
ши те ли на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја,
ко ја од лу чу ва за ос но ва но ста на пред -
ло гот и му изре ку ва на из вр ши те лот
со од вет на дис цип лин ска мер ка. Со
тоа над зо рот дејс тву ва пре вен тив но
спре ма из вр ши те ли те при спро ве ду -
ва ње на из вр шу ва ње то да по ста пу -
ва ат во сог лас ност со за кон.

Прва пен зи о нерка
од из вр ши телите

Сто јан ка Брес ли ска од Штип е пр -
ви от из вр ши тел што во осум го диш -
но то функ ци о ни ра ње на оваа пра во -
суд на про фе си ја во Ма ке до ни ја на 18
октом ври за ми на во пен зи ја.

„Да ра бо тат во сог лас ност со за -
ко ни те и пра вил но да ги при ме ну -
ва ат. Да би дат цвр сти и да не се пла -
шат од ни што!“, е неј зи на та по ра ка
до ко ле ги те.

Ре ги о нал на 
тр ка лез на ма са

Ко мо ра та на из вр ши те ли те ре а -
ли зи ра ше уште ед на ус пеш на ре ги -
о нал на тр ка лез на ма са на те ма „Оп -
сег и прав ни пос ле ди ци од при ме на
на Кри вич ни от за ко ник за кри вич -
ни де ла сто ре ни при спро ве ду ва ње
на из вр шу ва ње то од стра на на из вр -
ши те лот, од нос но сто ре ни од стра -
на на стран ки те и учес ни ци те во из -
вр шу ва ње то“, ко ја се одр жа ми на та -
та не де ла во Го сти вар. Мо де ра тор
на на ста нот бе ше по ра неш ни от ми -
ни стер за прав да Ми хај ло Ма нев ски,
а по крај из вр ши те ли те од Апе ла ци -
о но то по драч је-Го сти вар, учес тву -
ваа и јав ни об ви ни те ли, пре тсе да те -
ли на су до ви, прет став ни ци на Ви -
шо то јав но об ви ни телс тво во Го сти -
вар, прет став ни ци на Суд ски от со -

вет на РМ, Ми ни стерс тво то за прав -
да, ка ко и Ми ни стерс тво то за вна -
треш ни ра бо ти. Цел та на со ве ту ва -
ње то е зац вр сту ва ње на со ра бо тка -
та ме ѓу из вр ши те ли те и др жав ни те
ор га ни за ра ди ефи кас но спро ве ду -
ва ње на за кон ски те ов ла сту ва ња.

Европ ски ден 
на прав да та

Ко мо ра та на из вр ши те ли те на
Ма ке до ни ја со свои прет став ни ци
учес тву ва ше во актив но сти те ор га -
ни зи ра ни од Ми ни стерс тво то за
прав да по по вод од бе ле жу ва ње то на
Европ ски от ден на прав да та - 25
октом ври. Во рам ки те на на ста нот
што се одр жа во по драч ни те од де -
ле ни ја на Ми ни стерс тво то за прав -
да во Го сти вар и во Ш тип, гра ѓа ни -
те имаа мож ност да се ин фор ми ра -
ат за си те не јас но тии од об ла ста на

из вр шу ва ње то од Ја сер Аса ни, из вр -
ши тел од Го сти вар, ка ко и Сне жа на
Ма ро ло ва, из вр ши тел ка од Штип. 

Плод на со ра бо тка со
ал бан ска та Ко мо ра 
на из вр ши те ли те

Де ле га ци ја на Ко мо ра та на из вр -
ши те ли те на РМ по по ка на од Ко мо -
ра та на из вр ши те ли те на Ре пуб ли -
ка Ал ба ни ја на 10 октом ври при сус -
тву ва ше на од бе ле жу ва ње то на че -
ти ри го диш ни на та од ос но ва ње то на
ал бан ска та Ко мо ра  на из вр ши те ли -
те. На на ста нот бе ше истак на то де -
ка за јак ну ва ње то на со ра бо тка та ме -
ѓу две те ко мо ри е од кру ци јал на важ -
ност за раз ме на на искус тва, ка ко и
уна пре ду ва ње на пра во суд ни те си -
сте ми на две те зем ји.

ИН ТЕРВ ЈУ СО МИ НИ СТЕ РОТ ЗА ПРАВ ДА АД НАН ЈА ША РИ

Из вр ши те ли те вратија над пола
милијарда евра во стопанството

НАСТАНИ СТАВ

До сто инс тво то, че ста и уг ле дот на лич но ста на долж ни кот и на чле -
но ви те на не го во то се мејс тво ужи ва ат не при кос но вен сте пен на
за ко но дав на, ин сти ту ци о нал на и про фе си о нал на за шти та, осо -

бе но од стра на на из вр ши те ли те ка ко вр ши те ли на јав ни те ов ла сту ва -
ња што не по сред но го спро ве ду ва ат из вр шу ва ње то. Но, нас про ти не -
при кос но ве на та за шти та на лич ни от ин те гри тет, чест и до сто инс тво на
лич но ста на долж ни кот, За ко нот за из вр шу ва ње ги изед на чи до ве ри -
те ли те во пра во то на за шти та на нив ни от имот и имот ни пра ва што ги
ос тва ру ва ат при из вр шу ва ње то со пра ва та уста но ве ни во ко рист на
долж ни кот. За ко нот за из вр шу ва ње, на пу штај ќи ја фа во ри зи ра на та по -
зи ци ја на долж ни кот, соз да де прав ни ос но ви за ефи кас но ос тва ру ва -
ње на пра ва та на до ве ри те ли те, про пи шу вај ќи де ка из вр шу ва ње то мо -
же да се спро ве де врз це ло куп ни от имот и имот ни пра ва од долж ни кот,
ко му му е овоз мо же на и суд ска за шти та при по ја ву ва ње на не за ко ни -
то сти те при из вр шу ва ње то. 

Ва ква та стек на та по зи ци ја на до ве ри те ли те се ка ко не нав ле гу ва во
за шти та та на долж ни кот во од нос на спро ве ду ва ње на из вр шу ва ње то
врз не го ви от имот и имот ни пра ва што за ди ра ат во пра во то за из зе ма -
ње од из вр шу ва ње на средс тва та што се нуж но по треб ни за не го во то
из др жу ва ње, ка ко и из др жу ва ње то на чле но ви те на не го во то се мејс -
тво, ка ко и на ру шу ва ње то на до сто инс тво то на не го ва та лич ност и лич -
но ста на чле но ви те на не го во то се мејс тво. 

Ва кви от кор пус на со од но сот на пра ва та од до ве ри те лот и долж ни -
кот соз да де ос но ви на ци о нал но то за ко но дав ство да ги ста ви из вр ши -
те ли те во по зи ци ја на од го вор ни акте ри на ефи кас на та ре а ли за ци ја на
до су де ни те пра ва од до ве ри те лот и за штит ни ци на долж ни кот, не што
што сѐ по ин тен зив но се ожи во тво ру ва во пра кти ка та и во ди кон хар -
мо ни за ци ја на до маш на та ју рис дик ци ја со ле гис ла ти ва та на Европ ска -
та Уни ја во оваа сфе ра кон ко ја не сом не но се стре ми ме на па тот кон
европ ски те ин те гра ции.    (Александар Пулејков, извршител од Скопје)

За шти та та 
на долж ни кот


