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ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Устав ни от суд ќе од лу чу ва да ли 
мо же ми ни стер да но си та ри фа 

Од сеп тем ври, Устав ни от суд
ќе би де пред од лу ка да ли ќе ја
уки не или по ни шти та ри фа та по
ко ја се га ра бо тат из вр ши те ли те
или ќе ги оста ви ра бо ти те не про -
ме не ти. Су ди и те та му, исто та -
ка, ќе тре ба да од лу чу ва ат и за
За ко нот за из вр шу ва ње, кол ку
тој е на пи шан во сог лас ност со
Уста вот и за ко ни те во др жа ва та
или, пак, со не го се на ру ше ни ос -
нов ни те на че ла.

Две ини ци ја ти ви за оце ну ва -
ње на ре гу ла ти ва та по ко ја ра бо -
тат из вр ши те ли те ве ќе се стиг -
на ти на адре са та на Устав ни от
суд. Ед на та ја до ста ви Ко мо ра та
на из вр ши те ли те, пре ку ад во ка -
тот Игор Спи ров ски, за оце на на
чл. 46 ст. 5, 6 и 7 од За ко нот за из -
вр шу ва ње („Служ бен вес ник на
РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18) и на
чл. 52 од За ко нот за из ме ну ва ње
и до пол ну ва ње на За ко нот за из -
вр шу ва ње („Служ бен вес ник на
РМ“ 233/18).

Вто ра та ини ци ја ти ва е пре ку
ад во кат Але ксан дар Ва ре ла, ка -
де што, по крај За ко нот за из вр шу -
ва ње, се ба ра пре ис пи ту ва ње и на
та ри фа та за на гра ди и на до ме сто -
ци. Спо ред до се гаш на та пра кти -
ка, се оче ку ва Устав ни от суд да ги
разг ле ду ва за ед но две те ини ци -
ја ти ви, а за се ко ја по е ди неч но да
се из јас ни со по себ но мис ле ње.

Од Устав ни от суд ве лат де ка
се га се на ко ле кти вен од мор и не -
ма за ка жа но сед ни ци. Ко га ќе се
рас пра ва по две те ини ци ја ти ви,
ќе се знае од сеп тем ври, ко га и ќе
се на пра ви рас по ред за ра бо та.

Ад во ка тот Спи ров ски не са ка
да ја ко мен ти ра ини ци ја ти ва та
пред да од лу чу ва за неа Устав ни -
от суд. Ад во ка тот Ва ре ла, пак, ве -
ли де ка се ре шил да ја по ве де ини -
ци ја ти ва та за што со по мош на
прав ни ци те од на у ка та и од ад во -
кат ски от се ктор, из вр ши те ли те
има ат пра во да би дат за шти те ни
од не за кон ски и не јас ни из ме ни
што би на пра ви ле по ве ќе ште та
на ме сто ко рист.

- Се на де вам де ка и Вла да та и
за сег на ти те стра ни ќе сфа тат де -
ка ни тре ба вла де е ње на пра во то
за да има ме прав на др жа ва во ко -
ја се по чи ту ва ат за ко ни те и Уста -
вот, а тоа да би де пра вед но за гра -
ѓа ни те. Од но во до не се ни от или

од из ме ни те и до пол ну ва ња та во
„Служ бен вес ник“ 233/18 на За -
ко нот за из вр шу ва ње (ЗИ) се ос -
по ру ва чл. 46 ст. 3 во вр ска со до -
не су ва ње то на та ри фа та за на гра -
да и на до ме сток на дру ги те тро -
шо ци за ра бо та на из вр ши те ли -
те (та ри фа та), ка ко и дру ги де ло -
ви од са ма та та ри фа, а се то тоа
по ра ди фа ктот што не е во сог лас -
ност со те мел ни те вред но сти на
Уста вот, ка ко што се вла де е ње то
на пра во то, по дел ба та на др жав -
на та власт на за ко но дав на, из -
врш на и суд ска, нив ни те над леж -
но сти за тоа кој одре ду ва и ка ко
се одре ду ва ат јав ни да вач ки. По -
крај ова, се ос по ру ва и до не су ва -
ње то на са ма та та ри фа по ра ди
но мо тех нич ки гре шки во до не су -
ва ње то, а нај важ но е што се ос по -
ру ва на чи нот на до не су ва ње на
та ри фа та од стра на на ми ни сте -
рот за прав да, кој е из врш на власт,
а опре де лу ва та ри фа со под за -
кон ски акт, не што што е по треб -
но да се до не се са мо во за кон ска
про це ду ра иск лу чи во од стра на
на Со бра ни е то - ве ли ад во ка тот
Ва ре ла.

Со тоа што та ри фа та е до не се -
на од стра на на ми ни стер мож ни
се по ли тич ки имп ли ка ции и ап -
со лу ти зи ра ње на вла ста и мо ќта
во из врш на та власт, без да го про -
ве ри и по твр ди или одо бри тоа за -
ко но дав на та власт, стои во ини -
ци ја ти ва та. Спо ред Ва ре ла, во са -
ма та та ри фа се на мет ну ва ат на -
чи ни на ра бо те ње што не се пред -
ви де ни во За ко нот. До пол ни тел -
но, се пред ви ду ва ат по дел ба и
ран ги ра ње на пред ме ти те по вид,
а не по ви си на на по ба ру ва ње то,
ка ко што е пред ви де но во За ко -
нот за из вр шу ва ње.

- За ова мис ле ње има ат да де -
но и еми нент ни струч ња ци од об -
ла ста на пра во то, осо бе но од
Управ но то пра во, ка ко што е
проф. д-р Бор че Да ви тков ски, чие
мис ле ње бе ше пре суд но за про -
на о ѓа ње на конф ли ктот по ме ѓу
до не су ва ње то на та ри фа та од
стра на на ми ни сте рот, од нос но
из врш на та власт, и За ко нот за ор -
га ни за ци ја и ра бо та на ор га ни те
на др жав на та упра ва, ка де што е
пред ви де но ми ни стри те да до не -
су ва ат пра вил ни ци, на ред би,
упат ства, пла но ви, про гра ми и

дру го и ка де што со пра вил ник мо -
же да се уре ду ва ат од дел ни одред -
би од за ко ни те за ра ди нив но пра -
вил но из вр шу ва ње, но ни ка ко и
да се утвр ду ва ат пра ва и об вр ски
за гра ѓа ни те и дру ги те прав ни ли -
ца, од нос но да не им се про пи шу -
ва ат над леж но сти на дру ги ор га -
ни - ве ли ад во ка тот. 

Тој до да ва де ка за ва ков на чин
на ра бо те ње ве ќе по ра но рас пра -
вал Устав ни от суд и има до не се -
но од лу ка со ко ја се усво и ла то -
гаш на та ини ци ја ти ва за не за кон -
ски до не се на та ри фа, од нос но јав -
на да вач ка од стра на на ор ган на
из врш на та власт.

Во ини ци ја ти ва та до Устав ни -
от суд стои и де ка во са ма та та ри -
фа има не пра вил но сти и не у сог -
ла се но сти со по стој ни от За кон за
из вр шу ва ње. Во та ри фа та ни ка -
де не се спом ну ва тер ми нот „ре -
а ли за ци ја на из врш на ис пра ва“,
ту ку се пред ви ду ва на гра да за из -
врш ни те дејс тва, што е по ве ќе од
су штес тве на раз ли ка, ка ко и нов
тип опре де лу ва ње тро шо ци и на -
гра да, ко ја ја не ма пред ви де но во
За ко нот за из вр шу ва ње.

Ини ци ја ти ва та на Ко мо ра та на
из вр ши те ли пре ку ад во ка тот
Игор Спи ров ски се сов па ѓа со
ини ци ја ти ва та на Ва ре ла са мо во
де лот ка де што се пред ви ду ва
при ме на та на но ва та та ри фа со
пред ме ти те што се ве ќе поч на ти.
Дру ги те де ло ви се раз лич ни. 

Во ста вот (5) на чле нот 46 од За -
ко нот за из вр шу ва ње, об вр ска та
на из вр ши те лот да го ос ло бо ди од
об вр ска та за пла ќа ње на на до ме -
сто ци те и на гра да та од став (1) на
исти от член фи зич ко то ли це што
е еви ден ти ра но ка ко при ма тел на
со ци јал на па рич на по мош, исто -
вре ме но зна чи јас но огра ни чу ва -
ње (од зе ма ње) на пра во то на из -
вр ши те лот да ги нап ла ти на до ме -
сто ци те и на гра да та за сво ја та из -
вр ше на ра бо та во ап со лут на смис -
ла, стои во ини ци ја ти ва та. 

Под но си те лот на ве ду ва де ка
оваа одред ба не про пи шу ва де ка
из вр ши те лот има пра во на ре грес
на из но сот на на до ме сто ци те и
на гра да та што др жа ва та со за ко -
нот му за бра ни ла да ги нап ла ти

од ли ца та при ма те ли на со ци јал -
на па рич на по мош. На ве де но е де -
ка на из вр ши те лот му се од зе ма
пра во то на нап ла та на при ход од
сво ја та ра бо та, за да мо же ли це -
то долж ник при ма тел на со ци јал -
на по мош да би де ос ло бо де но од
пла ќа ње на из вр ше ни те дејс тва
за нап ла та на дол гот од не го. На -
ве де но е де ка во овие слу чаи из -
вр ши те лот мо ра да ра бо ти бесп -
лат но, а со тоа ди рект но се за се га
во не го во то пра во на мир но ужи -
ва ње на сопс тве но ста, од нос но за -
ра бо тка та од сопс тве на та ра бо та.

На овој на чин то ва рот на гри -
жа та за со ци јал на та си гур ност на
гра ѓа ни те го ста ва врз гр бот на из -
вр ши те ли те. Во ини ци ја ти ва та
стои и де ка ко му нал ни те сме тки
не ги пла ќа ат са мо ли ца со ни ски,
ту ку и ли ца со ви со ки при хо ди и
де ка из вр ши те ли те из вр шу ва ат
плат ни на ло зи и про тив ед ни те и
про тив дру ги те.

Ко мо ра та на из вр ши те ли да -
де по зи тив но мис ле ње за две те
ини ци ја ти ви.

Но Вла да та за се га не се сог ла -
су ва со ос по ре ни те чле но ви на За -
ко нот за из вр шу ва ње од стра на на
ад во ка тот Игор Спи ров ски. На
138-та сед ни ца та Вла да та од лу чи -
ла да ис пра ти не га тив но мис ле -
ње до Устав ни от суд. За дру га та
ини ци ја ти ва сѐ уште се не ма из -
јас не то.

Не ос но ва ни се на во ди те на
под но си те лот де ка со про пи ша -
ни от член 46 став (5) од За ко нот
за из вр шу ва ње на из вр ши те лот
му се од зе ма ло пра во то на нап -
ла та на при ход од сво ја та ра бо -
та за да мо же ли це то долж ник
при ма тел на со ци јал на по мош да
би де ос ло бо де но од пла ќа ње на
из врш ни те дејс тва за нап ла та на
дол гот од не го.

Ова од при чи на што из вр ши -
те лот во ни кој слу чај не мо же да
из вр шу ва при сил но од овие ли -
ца, за тоа што, спо ред чле нот 116
од За ко нот за из вр шу ва ње, тие
се из зе ме ни од из вр шу ва ње врз
ос но ва на пра ва на па рич на по -
мош од со ци јал на за шти та. Оваа
одред ба по сто е ше и во За ко нот
за из вр шу ва ње пред из ме ни те во

2018 го ди на, со што из вр ши те -
ли те и до се га не ги нап ла ту ваа
на до ме сто ци те за обра бо тка на
пред ме тот, тро шо ци те и спро ве -
де ни те дејс тва од ли ца при ма те -
ли на со ци јал на по мош. Единс -
тве на та раз ли ка е во тоа што со
из ме ни те на За ко нот за из вр шу -
ва ње од 2018 го ди на се уки на
аван си ра ње то на на до ме сто ци -
те за обра бо тка на пред ме тот,
тро шо ци те и спро ве де ни те дејс -
тва, та ка што се га овие средс тва
не мо же да ги по ба ру ва ат ка ко
аванс од до ве ри те лот и по тоа да
ги нап ла тат или да не ги нап ла -
тат од долж ни кот до кол ку тој ос -
тва ру ва при ма ње врз ос но ва на
пра ва на па рич на по мош од со -
ци јал на за шти та, стои ме ѓу дру -
го то во зак лу чо кот на Вла да та.

Ва ре ла: Се ко ја за доц не та прав да
пра ви по го ле ма не прав да

КИРСМ: Оче ку ва ме Устав ни от суд 
да ги уки не спор ни те одред би од ЗИ

По ба ра ње на Устав ни от суд, Ко мо ра та на из -
вр ши те ли да де по зи тив но мис ле ње за ини ци ја -
ти ва та на ад во ка тот Ва ре ла. Во до пи сот стои де -
ка Ко мо ра та се на де ва де ка Устав ни от суд ќе до -
не се по зи тив на од лу ка за уки ну ва ње на на ве де -
ни те одред би, осо бе но што на тоа упа ту ва и струч -
но то мис ле ње на проф. д-р Бор че Да ви тков ски.

- Во сог лас ност со да де ни те на во ди и спо ме на -
ти те одред би во оваа ини ци ја ти ва се иден ти фи -
ку ва ду ри и се на до гра ду ва со ве ќе под не се на та
ини ци ја ти ва од на ша стра на, а и со на ше то не га -
тив но мис ле ње уште при са мо то но се ње на из ме -
ни те на та ри фа та и де ло ви те од За ко нот за из вр -
шу ва ње, об ја вен во „Служ бен вес ник на РМ“ 233/18.
Се то ова по ра ди фа ктот што се по пре чу ва пра вил -
но то и пра вич но ра бо те ње на из вр ши те ли те. Осо -
бе но што со се га по стој на та та ри фа се под ве ду -
ва ат до пол ни тел ни ус ло ви и раз ли ки освен ве ќе

утвр де ни те за ви дот и ви си на та на та ри фа та, со
што на не за кон ски, не пра ви чен и, очиг лед но, на
не у ста вен на чин ни бе ше на мет на та оваа ос по ре -
на та ри фа. До пол ни тел но кон тоа е и на ве де но то
во ини ци ја ти ва та на ад во ка тот Але ксан дар Ва ре -
ла Скоп је, а кое ве ќе се иден ти фи ку ва со мис ле -
ње то на про фе со рот Да ви тков ски де ка са мо то но -
се ње на та ри фа та од стра на на ми ни сте рот би ло
спро тив но на за ко нот во ус ло ви ко га ние ка ко из -
вр ши те ли и но си те ли на јав на та функ ци ја не ма -
ме на чин или мож ност да ре а ги ра ме или да учес -
тву ва ме со но се ње то или кре и ра ње то на та ри фа -
та. Со тоа свес но ни се до ве ду ва во пра ша ње на -
чи нот на ра бо те ње и сме та ме де ка пра вил но е ова
пра ша ње да би де разг ле да но од ва ша стра на ка -
ко нај ви сок пра вен суд во смис ла на ос но ва но ста
и устав но ста на ве ќе ос по ре ни те и за нас не среќ -
ни од лу ки, ве лат од КИРСМ.

Да ви тков ски: 
Та ри фа та не 
мо же да ја но си
ми ни сте рот

Во струч но то мис ле ње за ини -
ци ја ти ва та, проф. д-р Бор че Да -
ви тков ски ве ли де ка со чле нот
46, осо бе но со став 2 во За ко нот
за из вр шу ва ње, ка де што е пред -
ви де но де ка та ри фа та за ра бо та
на из вр ши те ли те ја но си ми ни -
сте рот, по прет ход но на ба ве но
мис ле ње од Ко мо ра та, е во ди -
рект на спро тив ност со устав ни -
те нор ми.

- Вла да та не ма над леж ност
со под за кон ски акти да утвр ду -
ва јав ни да вач ки, па би ло тоа и
да се на ре ку ва та ри фа. По вре -
ден е и чле нот 61, став 1 од
ЗОРОДУ, ка де што ка те го рич но
се на ве ду ва де ка во акти те што
ги но си ми ни сте рот не мо же за
гра ѓа ни те и дру ги те прав ни ли -
ца да се уре ду ва ат пра ва и об вр -
ски, ни ту да се про пи шу ва над -
леж ност на друг ор ган. Не ос пор -
но е де ка та ри фа та е во спро тив -
ност со чле нот 46 од За ко нот за
из вр шу ва ње, од нос но про пи шу -
ва и дру ги на до ме сто ци, по точ -
но не кои на до ме сто ци утвр де -
ни со За ко нот не ги пред ви ду ва,
со што се ис пол не ти ус ло ви те
Устав ни от суд да го уки не чле нот
46 од За ко нот за из вр шу ва ње, ка -
ко и та ри фа та, ве ли Да ви тков -
ски, кој да ва и ни за при ме ри за
не у сог ла се ност ме ѓу За ко нот за
из вр шу ва ње и та ри фа та.

До кол ку Устав ни от суд ги
при фа ти ини ци ја ти ви те и ги
уки не спор ни те чле но ви, ка ко
и та ри фа та, спо ред ад во ка тот
Ва ре ла, из вр ши те ли те би тре -
ба ло да ра бо тат по ста ра та та -
ри фа. Тој ве ли де ка ако ра бо ти -
те не се сме нат од стра на на
Устав ни от суд, то гаш ќе мо жат
да се ос по ру ва ат по стап ки те на
из вр ши те ли те.

- Ако оп сто јат ва кви те за нас
спор ни прав ни мо мен ти, сме та -
ме де ка не ма да има за кон ско и
пра вил но за вр шу ва ње на ве ќе

пра во сил ни те и из врш ни ре ше -
ни ја, ќе мо же да се ос по ру ва ат
по стап ки те на из вр ши те лот, а
се ко ја за доц не та прав да пра ви
по го ле ма не прав да за се кој
учес ник. Во ин те рес на си те е да
по стои за кон ски, ја сен и пра ве -
ден си стем за нап ла та и из вр -
шу ва ње на за дол же ни ја та на су -
до ви те, а кај долж ни ци те да не
се пра ват до пол ни тел ни тро шо -
ци и одол жу ва ња што би до ве -
ле до зго ле му ва ње на тро шо ци -
те за ко неч но на ми ру ва ње на до -
ве ри те ли те - ве ли Ва ре ла.


