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Да ли спо ред се гаш на та по ста -
ве ност, до ве ри те лот е тој што
иск лу чи во мо же да го на пра -

ви из бо рот на из вр шу ва ње то - кај су -
дот или из вр ши те лот?

- Су до ви те иск лу чи во се над леж -
ни за из вр шу ва ње во се меј ни те од -
но си во пог лед на од зе ма ње и до -
ве ру ва ње ма ло лет но де те и во пог -
лед на вра ќа ње ра бот ник на ра бот -
но то ме сто. Од дру га стра на, из вр -
ши те ли те се иск лу чи во над леж ни
за до не су ва ње од лу ки за ос но ва но -
ста на под не се ни от пред ло гот и за
спро ве ду ва ње на из вр шу ва ње то по
пред лог за из вр шу ва ње за нап ла та
на по ба ру ва ња од ко му нал ни ус лу -
ги. Во си те дру ги слу чаи тој мо же
да из би ра.

За овие три го ди ни срп ски те из -
вр ши те ли по ста пу ва ле во бли зу еден
ми ли он и три ста пред ме ти. Глав но
тоа се ко му нал ни пред ме ти. Ли дер
по бро јот на пред ме ти е јав но то прет -
при ја тие „Еле ктро при вре да Ср би ја“,
а мно гу број ни се пред ме ти те и од мо -
бил ни те опе ра то ри. Да ли овој тренд
про дол жу ва? 

- Се на де ва ме де ка во на ред ни от
пер и од над леж но сти те на из вр ши -
те ли те ќе се про ши рат, со ог лед де -
ка бро јот на не ре ше ни пред ме ти од

из врш на та ма те ри ја во су до ви те до -
стиг ну ва ско ро два ми ли о ни и осум -
сто ти ни ил ја ди пред ме ти. Ова се дол -
жи на тоа што во од де ле ни ја та на из -
врш ни те су дии дол го не е вло жу ва -
но. Огра ни че ни се со тех нич ки ре сур -
си, не ма до вол но лу ѓе, итн. На тол кав
број не ре ше ни пред ме ти, не га тив ни -
те имп ли ка ции се мно гу број ни.

Да ли сме та те де ка ка ко и во се ко -
ја ра бо та на по че то кот, ка ко што е
слу ча јот со ра бо та та на из вр ши те ли -
те, по стои от пор и не ин фор ми ра ност
во оп штес тво то?

- Ан ке та та за јав но то мис ле ње што
бешеспро ве де на во рам ки те на кам -
па ња та „Од го во рот е од го вор ност“
по ка жа  алар мант но ни ско ни во на
поз на ва ња и ин фор ма ции во вр ска
со но ви от си стем на из вр шу ва ње. 

Точ но е де ка сѐ уште има го лем
скеп ти зи ци зам и от пор во оп штес -
тво то спре ма из вр ши те ли те. Она што
ме не ме бу ни е што тој от пор се чув -
ству ва и во пра во суд ни от си стем, ме -
ѓу из врш ни те су дии. Ка ко да са ка ат
да ја за др жат над леж но ста во из вр -
шу ва ње то, иа ко таа по сво ја та при -
ро да не е суд ска ра бо та. Су ди и те тре -
ба да се за ни ма ва ат со до не су ва ње
од лу ки, а не со тeхнич ки ра бо ти по -
вр за ни со спро ве ду ва ње на тие од лу -

ки. Про сто тие не мо жат да се на вик -
нат и нѐ гле да ат ка ко кон ку рен ци ја,
а не ка ко парт не ри во це ла та по стап -
ка. Тоа нај че сто е изра зе но во по го -
ле ми те гра до ви, во по ма ли те по стои
не ко ја си нер ги ја ме ѓу при ват но то и
суд ско то из вр шу ва ње и тие ра бо тат
ка ко парт не ри.

Кон тро ла та над из вр ши те ли те во
Ср би ја ја спро ве ду ва ат Ми ни стерс -
тво то за прав да и ко мо ра та, а од дру -
га стра на су дот вр ши кон тро ла пре -
ку прет ста вки те на гра ѓа ни те за ра -
бо та та на из вр ши те ли те. Ка ко го оце -
ну ва те си сте мот на кон тро ла?

- Мо жам да ка жам де ка со го ле -
мо вни ма ние се сле ди на ша та ра бо -
та од стра на на си те фа кто ри, а осо -
бе но се бо ри ме со ло ша та ме ди ум ска
кам па ња. Но ви на ри те во оп што не се
тру дат да ја сфа тат су шти на та на на -
ша та ра бо та и при ста пу ва ат сен за -
ци о на ли стич ки и за ста ну ва ат на
стра на та на долж ни кот, па ду ри и во
слу чаи ка де што не ма ни ка кво оправ -
ду ва ње зо што не кој не пла ќал стру ја
или али мен та ци ја со го ди ни, а при -
тоа не е со ци јал но за гро зен и ос тва -
ру ва ре дов ни при ма ња. Но, тоа е про -
сто та ка и е при сут но во си те си сте -
ми. Она што мо жам да го истак нам е
де ка се лек ци ја во из вр шу ва ње то не

е доз во ле на ни ту на по ли тич ка ни ту
на дру га ос но ва. Го ле ма уло га во од -
бра на та на про фе си ја та тре ба да оди -
гра др жа ва, од нос но Ми ни стерс тво -
то за прав да.

Ре сор ни те ми ни стерс тва се ка де
тре ба експ ли цит но да за ста нат зад
из вр ши те ли те на кои им да ле до вер -
ба со тоа што им пре не ле јав ни ов ла -
сту ва ња.

Ка ко ја оце ну ва те фи нан си ска та
дис цип ли на на гра ѓа ни те и на фир -
ми те во Ср би ја?

- Нај го ле ми от ефект од во ве ду ва -
ње то на из вр ши тел ска та про фе си ја
во прав ни от си стем на Ср би ја е вос по -

ста ву ва ње то фи нан си ска дис цип ли -
на, ко ја прет ход но бе ше на за вид но
ни во. Она што е по ве ќе од очиг лед но
е де ка фи нан си ска та дис цип ли на во
др жа ва та е зна чи тел но по до бре на. Тоа
прет ста ву ва зна чај на са ти сфак ци ја и
за оние гра ѓа ни што уред но си ги пла -
ќа ат дол го ви те. Спо ред по да то ци те на
го ле ми те ко му нал ни прет при ја ти ја во
Бел град се га мо же ме да збо ру ва ме за
мар ги нал ни по ја ви на неп ла ќа ње на
сме тки те во до бро вол ни от рок. Во слу -
ча јот на ед но го ле мо јав но ко му нал но
прет при ја тие има ме по да ток де ка са -
мо во еден ме сец ни во то на до бро вол -
на нап ла та до стиг на ло 97 от сто.

ИНТЕРВЈУ СО АЛЕКСАНДРА ТРЕШЊЕВ, ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ ВО СРБИЈА

„Од го во рот е од го вор ност“ е пр ва та реч ни ца што ќе ја про чи та те на веб-
стра ни ца та на Ко мо ра та на из вр ши те ли те на Ср би ја. Ста ну ва збор за кам па -
ња чи ја цел е јав но ста да до бие јас ни и точ ни ин фор ма ции за клуч ни те
ас пе кти на во ве ду ва ње то на из вр ши те ли те во срп ски от пра во су ден си стем,
да се сти му ли ра ме ди ум ски от ин те рес на оваа те ма и да се обез бе ди про -
стор за де ба та за си те за сег на ти стра ни. Про фе си ја та из вр ши тел е ре ла тив -
но мла да во Ср би ја и офи ци јал но поч ну ва со ра бо та во 2012 го ди на, ко га се
име ну ва ни пе де се ти на из вр ши те ли. Де нес се 210, а пред ви де ни се 308 ме -
ста. За раз ли ка од Ма ке до ни ја, во Ср би ја по стои па ра ле лен си стем и из вр -
шу ва ње то мо же да го спро ве ду ва или су дот или из вр ши те ли те. Из бо рот е во
ра це те на до ве ри те лот

Во 2012 го ди на од стра на на Европ ски от
пар ла мент и Со ве тот на Европ ска та Уни ја
бе ше до не се на кон вен ци ја за из вр шу ва ње
на стран ски те суд ски од лу ки, со ко ја се из -
ме ни ве ќе по стој на та кон вен ци ја во Европ -
ска та Уни ја што ста пи во си ла 10 ја ну а ри 2015
го ди на. 

Цел та на ре фор ми те е на ма лу ва ње на
вре ме тра е ње то на по стап ки те и зго ле му ва -
ње на ефи кас но ста на судс тво то во Европ -
ска та Уни ја. До се гаш ни те про це ду ри за
приз на ва ње то на од лу ки те се упро сту ва ат,
од нос но суд ска од лу ка до не се на од су дот на
ед на зем ја-член ка на Европ ска та Уни ја ќе се
приз нае и из вр шу ва во дру га зем ја-член ка
на Уни ја та без по себ на про це ду ра. На овој
на чин ќе се скра ти про це ду ра та за приз на -
ва ње на од лу ки те и ќе се сме та де ка таа од -
лу ка е до не се на од су дот што ќе ја из вр ши
од лу ка та.

Во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, пак, ко ја не е
зем ја-член ка на Европ ска та Уни ја, од лу ки -
те се приз на ва ат спо ред За ко нот за ме ѓу на -
род но при ват но пра во, а из вр шу ва ње то се
спро ве ду ва спо ред до маш ни те за ко ни. За
да се приз нае стран ска суд ска од лу ка зна -
чи на неа да ѝ се доз во ли да про из ве де прав -
но дејс тво на те ри то ри ја та на др жа ва та што
ја приз на ва таа од лу ка, од нос но од лу ка та да
ста не пра во сил на. Отка ко од лу ка та ќе ста -

не пра во сил на, исто вре ме но од лу ка та ќе
ста не и из врш на, а по на та мош но то неј зи но
спро ве ду ва ње на из вр шу ва ње ќе се во ди спо -
ред до маш ни те за ко ни на др жа ва та што ја
приз на ла од лу ка та.

Во од нос на приз на ва ње то на од лу ки те,
бал кан ски те зем ји има ат ре чи си исти одред -
би за приз на ва ње то со одред би те за приз -
на ва ње во Ма ке до ни ја, до де ка пак зем ји те-
член ки на Европ ска та Уни ја ги приз на ва ат
спо ред кон вен ци ја. Најм но гу слу чаи во вр -
ска со приз на ва ње стран ски суд ски од лу ки
во ма ке дон ски те су до ви има ло за раз вод на
бра ко ви. 

До се гаш но то искус тво по ка жу ва де ка За -
ко нот за ме ѓу на род но при ват но пра во за
приз на ва ње на од лу ки те и За ко нот за из вр -
шу ва ње глав но има ат со лид ни одред би за
ре гу ли ра ње на ег зе ква ту ра та.

Се пак, сог ле да но низ ком па ра тив на ана -
ли за, за ед нич ки за си те европ ски си сте ми
на из вр шу ва ње е зак лу чо кот де ка ефе ктив -
но то из вр шу ва ње на об вр зу вач ка суд ска од -
лу ка е ос но вен еле мент на вла де е ње то на
пра во то. Ако из вр шу ва ње то е по е фи кас но,
во тој слу чај и це ли от пра во су ден си стем би
бил по е фи ка сен. 

М-р Ана Кли мо ска, пом ла да струч на
со ра бот нич ка кај из вр ши тел 

Але ксан дар Пу леј ков

СТАВ

Се лек ци јата во из вр шу ва ње то 
на по ли тич ка ос но ва е не доз во ли ва 

Во те кот на ед на ка лен дар ска та го ди на
во Се кто рот за ме ѓу на род на прав на по мош
при Ми ни стерс тво то за прав да се при ма ат
око лу 5.000 но ви пред ме ти. Нај че сто ста ну -
ва збор за под не со ци од об ла ста на из вр шу -
ва ње то и од пра во суд ни те ор га ни на до маш -
ни те или стран ски ор га ни, во кои ка ко учес -
ник во по стап ка та се ја ву ва стран ски еле -
мент, ве лат од Ми ни стерс тво то. 

- Во од нос на пред ме ти те од из вр шу ва -
ње то, се кто рот по ста пу ва во сог лас ност со
За ко нот за ме ѓу на род но при ват но пра во, За -
ко нот за пар нич на по стап ка и дру га та до -
маш на ре гу ла ти ва во гра ѓан ска та об ласт, ка -
ко и Ха шки те кон вен ции за гра ѓан ска по -
стап ка; за из вр шу ва ње стран ски ар би траж -
ни од лу ки; за ос тва ру ва ње али мен та ци ски

по ба ру ва ња во странс тво; и би ла те рал ни те
до го во ри што Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја од неј -
зи но то оса мо сто ју ва ње до де нес ги има склу -
че но со дру ги зем ји (Ре пуб ли ка Ср би ја; Цр -
на Го ра, Ре пуб ли ка Хр ват ска, Ре пуб ли ка Сло -
ве ни ја, Бос на и Хер це го ви на, Ре пуб ли ка Бу -
га ри ја, Ре пуб ли ка Тур ци ја, Укра и на, Ро ма -
ни ја, Ре пуб ли ка Ко со во) и би ла те рал ни те до -
го во ри од би вша та СФРЈ што Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја во сог лас ност со чле нот 5 од Устав -
ни от за кон за спро ве ду ва ње на Уста вот на
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ги има пре зе ме но ка -
ко ре пуб лич ки про пи си. Си те би ла те рал ни
до го во ри со др жат одред би што се од не су -
ва ат на приз на ва ње и из вр шу ва ње суд ски
од лу ки во гра ѓан ска та об ласт - об јас ну ва ат
од Ми ни стерс тво то за прав да.

ВЕСТИ И НАСТАНИ

Из вр шу ва ње од лу ка 
на стран ски суд во РМДе ле га ци ја на Ко мо ра та на из вр ши те ли -

те учес тву ва ше на ре ги о нал на та кон фе рен -
ци ја „Мо де ли за еду ка ци ја на но та ри и из вр -
ши те ли во Ју го и сточ на Евро па“, што на 9
октом ври 2015 го ди на во ор га ни за ци ја на
Мре жа та на прав ни фа кул те ти од Ју го и сточ -
на Евро па (SEELS) се одр жа во Бел град. 

Кон фе рен ци ја та има цел да се обез бе ди
пла тфор ма за раз ме на на ин фор ма ции и
отво ре на ди ску си ја за мо де ли за еду ка ци ја
во рам ки те на ви со ко о бра зов ни те ин сти ту -
ции од ЈИЕ и на про гра ми те за кон ти ну и ра -

на еду ка ци ја на ре ле вант ни те ин сти ту ции
за да се обез бе ди раз вој на овие прав ни про -
фе сии. 

Кон фе рен ци ја та исто та ка тре ба да ја пот -
тик не ре ги о нал на та со ра бо тка на но та ри те
и из вр ши те ли те во ре ги о нот.

Кон фе рен ци ја та бе ше под др жа на од
стра на на про е ктот фи нан си ран од ЕУ за вла -
де е ње на пра во то и из вр шу ва ње то, Гер ман -
ско то друш тво за ме ѓу на род на со ра бо тка
(GIZ) и Про гра ма та за ре фор ма на пра во судс -
тво то во Ср би ја. 

Еду ка ци ја на но та ри и из вр ши те ли
во Ју го и сточ на Евро па

Се кто рот за ме ѓу на род на прав на 
по мош до би ва 5.000 пред ме ти го диш но


