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Др жав ни от за вод за ре ви зи ја ги
по ви ку ва пре тсе да те ли те на су до ви -
те да ги пре ис пи та ат до не се ни те ре -
ше ни ја за из но сот на па рич ни те
средс тва по треб ни за вр ше ње деј ност
на оп шти ни те, кои се из зе ма ат од из -
вр шу ва ње (ли мит) во функ ци ја на
овоз мо жу ва ње нап ла та на из врш ни -
те на ло зи. Во нај но ви от ре ви зор ски
из ве штај за об вр ски те на фи нан си -
ска та не ста бил ност на еди ни ци те на
ло кал на та са мо у пра ва, во кој оп шти -
ни те се ана ли зи ра ни во пер и о дот од
2012 до 2016 го ди на, ре ви зо ри те пре -
ду пре ду ва ат де ка ва ква та одред ба се
зло у по тре бу ва во пра кти ка та. 

Спо ред по да то ци те на Ми ни стерс -
тво то за фи нан сии, дол гот на оп шти -
ни те са мо по ос но ва на суд ски из врш -
ни ре ше ни ја, за ед но со ка ма та, до стиг -
ну ва до 37,4 ми ли о ни евра. Овие па ри
не мо жат да се из вр шат за тоа што го -
лем дел од оп шти ни те има утвр ден
ли мит, кој го одре дил су дот. Не е мож -
но из вр шу ва ње над оп шти ни те, би -
деј ќи су дот сме тал де ка средс тва та
им се не оп ход ни за из вр шу ва ње на
нив ни те за да чи, од нос но за вр ше ње
на деј но ста. 

Тоа зна чи де ка ду ри и со суд ска
из врш на од лу ка, кај оп шти ни те не
мо же да има из вр шу ва ње, за што па -
ри те на сме тки те им се за шти те ни до
утвр де ни от ли мит или, пак, од дру -
га стра на, сме тки те им се по сто ја но
бло ки ра ни.

„Утвр де ни те со стој би упа ту ва ат
на зак лу чок де ка вкуп ни от из нос по
на ло зи за из вр шу ва ње се ко ја на -
ред на го ди на се зго ле му ва, а со тоа
и ка ма ти те по нив, а одред би те од
За ко нот за из вр шу ва ње што се од -
не су ва ат на из вр шу ва ње врз средс -
тва та на сме тка на долж ни кот не се
при ме ну ва ат це лос но, по ра ди што
дол го ви те на бло ки ра ни те оп шти -
ни на ни во на РМ се зго ле му ва ат.
Отсус тво то на кон ти ну и те тот во
пла ќа ње то на об вр ски те (исти те тие
не се пла ќа ат/де лум но се исп ла ќа -
ат, а до ста су ва ат и но ви на ло зи за
из вр шу ва ње) зна чи и не мож ност од
це лос но спро ве ду ва ње на одред би -
те со кои се ре гу ли ра ре дос ле дот за

нап ла та и ре а ли за ци ја на на ло зи за
из вр шу ва ње. Се то ова упа ту ва на
ри зи кот од сѐ по го ле ма за дол же -
ност на оп шти ни те, што вли јае врз
це ло куп но то ра бо те ње на оп шти -
ни те“, стои во из ве шта јот на Др жав -
ни от за вод за ре ви зи ја.

Ре ви зо ри те кон ста ти ра ле де ка од
14 бло ки ра ни оп шти ни, 11 има ат утвр -
ден ли мит со ре ше ни ја од су дот, со
кои тие мо жат со го ди ни да не пла ќа -
ат, а па ри те да си ги ко ри стат за но ви

вра бо ту ва ња, уна пре ду ва ња на по -
стој ни те вра бо те ни и по висо ки пла -
ти, авто мо би ли, ме бел. 

Од дру га стра на, ре ви зо ри те во
из ве шта јот но ти ра ле де ка бло ки ра -
ње то на сме тки те на оп шти ни те со
из врш ни суд ски ре ше ни ја е по ос но -
ва на неп ла те ни об вр ски кон до ста -
ву ва чи и вра бо те ни, об вр ски за на -
до мест на од зе мен имот и сл. 

„Нај че сто спом ну ва ни об вр ски
за за дол жу ва ње на оп шти ни те се об -

вр ски кон гра деж ни те фир ми и дру -
ги из ве ду ва чи-до ста ву ва чи, ЕСМ-
ЕВН, ка ко и нас ле де ни об вр ски по
ос но ва на екс про при ја ци ја на имот“,
стои во из ве шта јот на Др жав ни от
за вод за ре ви зи ја од де кем ври 2017
го ди на.

Ана ли за та што ја пра ве ле ре ви -
зо ри те за 2012, 2013, 2014 и 2015 го -
ди на до ве ла до зак лу чок де ка пре -
тсе да те ли те на су до ви те во ре ше ни -
ја та утвр ду ва ле ли ми ти, со што оп -
шти ни те во РМ би ле обез бе де ни со
средс тва за нор мал но и не пре че но
функ ци о ни ра ње на си те деј но сти на
оп шти на та, при што со дру ги те па -
рич ни средс тва не се вр ши исп ла та
на на ло зи те за из вр шу ва ње, а кај од -
дел ни оп шти ни утвр де ни от ли мит
бил по го лем од ре а ли зи ра ни те при -
хо ди за со од вет на та го ди на и тој бил
утвр ден или не про ме нет во пос лед -
ни те три-че ти ри го ди ни. 

Од Ко мо ра та на из вр ши те ли на
РМ ве лат де ка се сог ла су ва ат со
пре по ра ка та на ре ви зо ри те, од при -
чи на што и са ми те ја има ат утвр де -
но не у сог ла се но ста на од лу ки те на
пре тсе да те ли те при одре ду ва ње на
ли ми тот, а за што Ко мо ра та на из -

вр ши те ли уште во те кот на 2014 го -
ди на има под не се но ини ци ја ти ва
за оце на на устав но ста на ре ше ние
на пре тсе да тел на ос но вен суд со
кое на ед но јав но прет при ја тие му
бе ше опре де лен ли мит на па рич -
ни те средс тва што ва жи спре ма си -
те но си те ли на пла тен про мет на
долж ни кот и спре ма си те до ве ри -
те ли. Устав ни от суд ја отфр ли ини -
ци ја ти ва та, сме тај ќи де ка се ра бо -
ти за кон крет на од лу ка, ме ѓу тоа во
свое изд во е но мис ле ње су диј ка та
на Устав ни от суд, д-р На та ша Га бер
Дам ја нов ска, ко ја гла са ше про тив
ре ше ни е то на су дот, на ве де де ка со
ва ква та од лу ка за ли ми тот, пре тсе -
да те лот на су дот еден кон кре тен
акт всуш ност го пре тво рил во нор -
ма ти вен општ акт, од при чи на што
ва жи спре ма си те (ер га ом нес), со
што суд ска та влас пре зе ла над леж -
ност на за ко но дав на власт.

Ли ми тот на оп шти ни те што се из -
зе ма од из вр шу ва ње е го лем проб лем
за ком па ни и те-до ве ри те ли.

За тоа во 2015 го ди на Сто пан ска -
та ко мо ра на Ма ке до ни ја по ве де ини -
ци ја ти ва за из ме на на чле нот 211 од
За ко нот за из вр шу ва ње, со образ ло -
же ние де ка тој ди рект но вли јае врз
ли квид но ста на де лов ни те суб је кти.

„Во ни ту ед но за ко но дав ство не
е пред ви де на мож но ста за из зе ма -
ње или огра ни чу ва ње на из вр шу ва -
ње врз па рич ни те средс тва што се
на о ѓа ат на сме тка та, ко га из вр шу ва -
ње то се спро ве ду ва спре ма др жав -
ни ор га ни и еди ни ци на ло кал на са -
мо у пра ва. За тоа ба ра ме да мо же да
се спро ве де из вр шу ва ње без ни ка -
кво огра ни чу ва ње“, стои во ини ци -
ја ти ва та на Ко мо ра та до ста ве на до
то гаш ни от ми ни стер за прав да Ад -
нан Ја ша ри.

Во из ме ни те на За ко нот за из вр -
шу ва ње, кои де но ви ве се ста ве ни на
јав на рас пра ва, Ми ни стерс тво то за
прав да ко неч но го при фа ти ба ра -
ње то на Ко мо ра та и пред ло жи па -
ри те на сме тки те на долж ни кот да
не се пред ме ти и пра ва, што пра -
ктич но ќе зна чи де ка ќе мо же да се
из вр шу ва ат. 

ДР ЖАВ НИ ОТ РЕ ВИ ЗОР ПРЕ ДУ ПРЕ ДУ ВА ЗА ДА СЕ ИЗ БЕГ НАТ ЗЛО У ПО ТРЕ БИ ВО ПРА КТИ КА ТА

Пре тсе да те ли те на су до ви те да ги
пре ис пи та ат до не се ни те ре ше ни ја 
за па ри те на оп шти ни те 
Спо ред по да то ци те на Ми ни стерс тво то за фи нан сии, дол гот на оп шти ни те са мо по ос но ва на суд ски из врш ни ре ше ни ја, за ед но со ка ма та, до стиг ну ва до 37,4
ми ли о ни евра. Овие па ри не мо жат да би дат пред мет на из вр шу ва ње, за тоа што го лем дел од оп шти ни те има утвр ден ли мит, кој го одре дил су дот. Не е мож -
но из вр шу ва ње над оп шти ни те, би деј ќи су дот сме тал де ка средс тва та им се не оп ход ни за из вр шу ва ње на нив ни те за да чи, од нос но за вр ше ње на деј но ста

Ко мо ра та на из вр ши те ли ба ра из ме на на За ко нот
за из вр шу ва ње и во де лот на из вр шу ва ње то за во зи -
ла та. Ди мов ве ли де ка се га из вр ши те лот тре ба да по -
ба ра од по ли ци ја та да го ло ци ра во зи ло то и во рок од
три ча са да стиг не на са мо то ме сто за да го од зе ме.

- Ме ѓу тоа таа одред ба од за ко нот се по ка жа ка ко
не о пе ра тив на и за тоа се га по ба рав ме да не оди ме на
фи зич ко од зе ма ње на во зи ла та вед наш, ту ку на за бра -
на за ре ги стра ци ја. Ко га ќе дој де те да го ре ги стри ра -
те во зи ло то, по ос но ва на на лог на из вр ши тел ќе ви
ка жат де ка во зи ло то не ма да мо же да се ре ги стри ра
сѐ до де ка не се ја ви те кај из вр ши те лот. Та ка би тре -
ба ло да би де, се на де вам де ка та ка ќе се до го во ри ме.
Ќе се по ед но ста ви по стап ка та, не ма да има ни ту за -
пи ра ње во зи ла вед наш, за што се га во та ков слу чај, до -
кол ку има не ка ква сто ка во во зи ло то, таа ќе тре ба да
се рас то ва ра, да се за шти ти те од ште та, го ле ма е од -
го вор но ста. Ако тоа по ми не и со то вар ни те во зи ла и
со авто бу ски от пре воз, ќе би де до бро - ве ли Ди мов.

Ми ни стерс тво то за прав да по втор но ба ра да се вра -
ти над зо рот врз из вр ши те ли те. Ко мо ра та има не га ти -
вен став за тоа што се ра бо ти за по стап ки што мо же да
ги кон тро ли ра са мо су дот. 

- Со по стој но то ре ше ние, Ми ни стерс тво то мо же да
ја кон тро ли ра са мо управ на та по стап ка, од нос но да -
ли из вр ши те лот ста вил еле ктрон ски пот пис, да ли сме
во де ле за пис ник и сл. А се га се ба ра и кон тро ла врз ре -
а ли за ци ја та на пред ме ти те. Ние сме про тив тоа, за тоа
што нас единс тве но мо же да нѐ кон тро ли ра су дот во
од нос на на ши те из врш ни по стап ки. Сме та ме де ка Ми -
ни стерс тво то мо же да има во нре ден над зор, но са мо
во од нос на ин ге рен ци и те - ве ли пре тсе да те лот КИРМ. 

По пред лог од Ко мо ра та, из вр ши те ли те не ма да
по ла га ат ис пит на се кои се дум го ди ни. Тоа ќе се сме -
ни со но ви те за кон ски из ме ни што ќе сле ду ва ат.

- Ма ке до ни ја ќе се пре тво ре ше во ед на го ле ма учил -
ни ца ако мо ра ше да се пра ви про вер ка на зна е ње то
на из вр ши те ли те на се кои се дум го ди ни - ве ли Ди мов.

Ко мо ра та ба ра из ме на на За ко нот за из вр шу ва ње 

Сту ден ти те од прав ни от фа кул -
тет „Ју сти ни јан Пр ви“ од Скоп је ќе
мо жат да одат на пра кти ка кај из -
вр ши те ли те, отка ко во пе то кот Ко -
мо ра та на из вр ши те ли и фа кул те -
тот пот пи шаа ме мо ран дум за со -
ра бо тка. Сту ден ти те ќе ра бо тат под
над зор и ра ко водс тво на мен тор
наз на чен од де ка нот или од дру го
ов ла сте но ли це од Прав ни от фа -
кул тет.

Исто вре ме но, КИРМ е сог лас на
неј зи ни те ка дри на по ка на да из -
ве ду ва ат пре да ва ња на сту ден ти -
те од прв, втор и трет цик лус на сту -
дии на прав ни от фа кул тет „Ју сти -
ни јан Пр ви“, во на со ка на со ра бо -
тка и ре а ли за ци ја на на став но-на -
уч ни от про цес.

Сту ден ти ќе одат
на пра кти ка 
кај из вр ши те ли


