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Ма ри ја е са мо хра на мај ка. Врз
ос но ва на суд ско ре ше ние,
неј зи ни от по ра не шен со пруг

тре ба да пла ќа из др шка на ма ло лет -
ник по 4.000 де на ри ме сеч но. Проб -
ле мот е, ве ли таа, што тој ја сме нил
фир ма та во ко ја ра бо тел и твр ди де -
ка се га зе ма по ма ла пла та. Во пос лед -
ни ве ме се ци ми пла ќа по 2.000 де на -
ри без ни ка ква суд ска од лу ка. Зго ра
на ова, по втор но доц ни по ве ќе од три
ме се ци со исп ла та та. Мо же ли тој сво -
е вол но да го на ма ли из но сот на али -
мен та ци ја та? Ка де да се обра там за
тоа што не е ре до вен во исп ла ќа ње -
то, пра шу ва таа.

Ова е са мо еден од слу чи те и ди -
ле ми те што се ја ву ва ат ко га е во пра -
ша ње из др шка та на ма ло лет ник, поз -
на та во по ши ро ка та јав ност ка ко али -
мен та ци ја.

Од Ос нов ни от суд Скоп је 2 по јас -
ну ва ат де ка али мен та ци ја та се опре -
де лу ва во рам ки те на пре су да та и таа
мо же да се дви жи од 2.000 до 50.000
де на ри ме сеч но. Ви си на та на из др -
жу ва ње то су дот мо же да ја опре де ли
во фикс на су ма или во про цент од ви -
си на та на пла та та, од нос но од при хо -
ди те и при ма ња та ос тва ре ни од вр -
ше ње друг вид деј ност.

- Кон тро ла та во пог лед на тоа да -
ли ли це то што е за дол же но да ја пла -
ќа али мен та ци ја та ја по чи ту ва суд -
ска та од лу ка и ре дов но ја исп ла ќа из -
др шка та на де те то не е во над леж -

ност на су дот, за тоа што ста ну ва збор
за пра во сил на и из врш на од лу ка, ко -
ја по на та му, ако по стои по тре ба, про -
дол жу ва пред из вр ши тел, во сог лас -
ност со одред би те од За ко нот за из -
вр шу ва ње - ве лат од Ос нов ни от суд
Скоп је 2.

Гор дан Стан ко виќ, из вр ши тел од
Скоп је и член на управ ни от од бор на
КИРМ, ве ли де ка уло га та на из вр ши -
те ли те во од нос на проб ле мот е
огром на би деј ќи друг из вр шен ор ган
за пре вен ци ја не ма. Тој по јас ну ва де -
ка во нај го лем број слу чаи кај нап ла -
ти те на из др шка, ка ко до ве ри тел, од -
нос но за кон ски за стап ник, се ја ву ва
мај ка та, ко ја ги по ба ру ва па ри те од
та тко то. Иа ко во Ко мо ра та на из вр -
ши те ли те не по стои пре циз на број ка
кол кав е бро јот на слу чаи за не ре дов -
на из др шка.

- Иа ко би мо же ло да се оче ку ва де -
ка по спро ве де на из врш на по стап ка,
долж ни кот са ми от ќе поч не да ги исп -
ла ќа из др шки те, за жал, тоа не е баш
чест слу чај. Се слу чу ва са мо по не кол -
ку ме се ци или го ди ни исти от до ве ри -
тел по втор но да под не се пред лог за
при сил но из вр шу ва ње. Кај нап ла та -
та на из др шки те во мо мен тов прав -
на праз ни на во за ко нот прет ста ву ва
пра ша ње то за до ста са но ста на ме сеч -

ни те ра ти - ве ли Стан ко виќ.
Спо ред ста ри от за кон за из врш на

по стап ка, ко га су до ви те ја спро ве ду -
ваа при сил на та нап ла та, ед наш под -
не се но ба ра ње за из вр шу ва ње ва же -
ше и за во ид ни на, што зна чи де ка су -
дот мо же ше да ја бло ки ра пла та та на
долж ни кот и без ог лед да ли до ста са -
ле или не до ста са ле из др шки те, фир -
ма та ка де што ра бо ти долж ни кот са -
ма та по ста пу ва по на ло гот за пла ќа -
ње али мен та ци ја.

- Со акту ел но то за кон ско ре ше ние
тоа е не јас но. Не кои из вр ши те ли ра -
бо тат на еден на чин, а не кои на друг.
Ед ни те за да се на ма лат тро шо ци те
на стран ки те из да ва ат на ло зи за при -
сил но из вр шу ва ње без ог лед што ид -
ни те ме сеч ни ра ти не до ста са ле. Не -
кој пат долж ни ци те ве лат нап ла ти ми
ги дос пе а ни те ра ти, за ид ни те ра ти
не се сог ла су вам да ми би де бло ки -
ра на пла та та би деј ќи не мо жам да би -
дам бло ки ран за ид на об вр ска за ко -
ја уште не се знае да ли јас до бро вол -
но би си ја ис пол нил. Од таа при чи на
се по ја ву ва проб лем за ед на пре су да
да се спро ве дат по ве ќе из врш ни по -
стап ки и се га ди ле ма та е што е по пра -
вил но. Ако долж ни кот за о ста ну вал
во ис пол ну ва ње то на сво ја та об вр ска,
се ли ми ти ра мож но ста на долж ни кот

да ги исп ла ти из др шки те. Во та кви
си ту а ции не кој пат до ве ри те лот пред -
ла га да те че ре дов но нап ла та та од
пла та, а из вр ши те лот па ра лел но да
из вр ши по пис и зап ле на на ме бел, за
да мо же да се на ми ри - по јас ну ва
Стан ко виќ.

Спо ред не го, оваа проб ле ма ти ка
ќе се рас чи сти со но ви от за кон за из -
вр шу ва ње, кој е под го твен, но ни ка -
ко да се нај де пред пра те ни ци те, а кој
пред ви ду ва по иск лу чок кај пред ме -
ти те за из др шка да мо жат да се нап -
ла ќа ат и не до ста са ни те ра ти, што е
во ин те рес на де ца та за да се упро сти
по стап ка та и да не би дат из ло жу ва -
ни нив ни те за кон ски за стап ни ци на
но ви тро шо ци и гу бе ње мно гу вре ме.

Кај из др шка та по сто јат и дру ги
спе ци фи ки што про из ле гу ва ат од на -
ру ше ни те од но си по ме ѓу по ра неш -
ни те брач ни дру га ри, од што најм но -
гу тр пат де ца та, кои се нај мал ку ви -
нов ни. Mно гу ро ди те ли со кои де те -
то не жи вее, по со чу ва Стан ко виќ, сме -
та ат де ка ако му ку пи ле по да рок на
де те то или му пла ти ле ле ту ва ње, не -
ма ат об вр ска да ја пла тат из др шка та.
Исто та ка се слу чу ва па рич ни от из -
нос за из др шка во го то во да му го ста -
ва во ра не цот на де те то или да ги уп -
ла ти па ри те на сме тка на де те то.

- Ду ри и не кои та тков ци се прет -
ста ву ва ат ка ко за кон ски за стап ни ци
и отво ра ат сме тки на име на де те то,
ги уп ла ќа ат ре дов но па ри те на таа
сме тка, ама де те то тие па ри не мо же
да ги ко ри сти би деј ќи мај ка та не знае
за таа сме тка, што е всуш ност зло у -
по тре ба. И крај но уп ла ту ва ат ме сеч -
на из др шка без да на по ме нат цел на
доз на ка и ко га ќе се со о чи те со пер и -
од од 24 ме се ци во кој има 10 уп ла ти
од кои 3 уп ла ти се со дво кра тен из -
нос, пра ктич но мо ра да пра ви те еко -
ном ско ве шта че ње за да ви ди те кој
што пла тил. И по пра ви ло ту ка поч -
ну ва бор ба та со под не со ци и ту ка
мно гу се гу би вре ме и енер ги ја. Во
пра кти ка та сум имал пред мет ка де
што та тко то од би ва да ја пла ќа из др -
шка та, а ре дов но пла ќа ко му на лии за
ста нот во кој жи ве ат де те то и по ра -
неш на та же на оти е на не го во име. Се
раз би ра, тоа го пра ви од страв да не
го да дат на из вр ши тел. Пла ќа за она
што не е дол жен, а не ја пла ќа из др -
шка та што е дол жен - об јас ну ва тој.

Стан ко виќ по со чу ва де ка и из вр -
ши те ли те че сто до а ѓа ат во си ту а ци -
ја да не мо жат да ја утвр дат пла та та
на долж ни кот или, пак, обез бе ду ва -
ње то на таа ин фор ма ци ја да трае со
ме се ци, по ра ди што единс тве на ште -
та тр пи де те то.

- Мно гу лу ѓе ра бо тат кај са ми те се -
бе си и се слу чу ва пла та та да си ја на -
пра ват ми ни мал на. Во друг слу чај,
што е уште по стра шен, на пра ша ње
на из вр ши те лот кол ка ва е пла та та на
долж ни кот, ра бо то да ве цот не од го -
ва ра и тој не тр пи ни ка кви санк ции
по ра ди не по чи ту ва ње на из вр ши те -
лот, би деј ќи за ко нот не ги пред ви дел.
Из вр ши те лот до а ѓа во си ту а ци ја да
не мо же да ја утвр ди ви си на та на пла -
та та. По стои еден на чин пре ку УЈП,
кој е из во нред но сло жен. Упра ва та
лес но до а ѓа до по да то кот кол ка ва е
ма са та на пла ти во фир ма та, но те -
шко до пла та та на по е дин ци те. Во
пос лед ни от слу чај ко га тоа ус пе ав да
го при ба вам пре ку Упра ва та ста ну ва -
ше збор за пер и од од 5-6 ме се ци - ве -
ли Стан ко виќ.

Кри вич ни от за ко ник пред ви ду ва
па рич на каз на или за твор до ед на го -
ди на за тој што од бег ну ва да да ва из -
др шка. Но, кри вич ни те при ја ви, спо -
ред поз на ва чи те на со стој би те, тре -
ба да прет ста ву ва ат крај но средс тво,
би деј ќи во ин те рес на де те то е во не -
го ви от жи вот да е при су тен и дру ги -
от ро ди тел.

СО НЕРЕДОВНАТА ИЗДРШКА МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ САМО ИЗВРШИТЕЛ 

Од неп ла те на али мен та ци ја 
тр пи единс тве но де те то
Уло га та на из вр ши те ли те
во од нос на доц не ње то
на ра ти те за али мен та -
ци ја е огром на би деј ќи
друг из вр шен ор ган што
мо же да се спра ви со
овој проб лем не ма. 
За кон ска та праз ни на за
до ста са ност на ра ти те
тре ба да се ре ши со нов
за кон ски акт, кој, иа ко е
под го твен, ни ка ко да
дој де на дне вен ред кај
пра те ни ци те 

Во брач ни те и се меј ни те од но -
си, до ве ри те ли те и из вр ши те ли те
нај че сто се со о чу ва ат со проб ле -
ми по вр за ни со за ед нич ка та сопс -
тве ност на брач ни те парт не ри,
што вле гу ва во по себ ни от, а што
вле гу ва во за ед нич ки от имот, по -
ве ду ва ње спо ро ви за утвр ду ва ње -
то на уде лот во за ед нич ки от имот,
со кои се одол жу ва из вр шу ва ње -
то. Го ле ми проб ле ми се при сут ни
и во сфе ра та на обез бе ду ва ње на
ре дов но то пла ќа ње на из др шка та
за де ца та, ка де што из вр ши те ли -
те се со о чу ва ат со проб ле мот на
обез бе ду ва ње ре ле вант ни по да то -
ци за при ма ња та на ро ди те лот, кој
тре ба да ја пла ќа из др шка та.

Во на со ка на над ми ну ва ње на

овие проб ле ми со кои се со о чу ва -
ат до ве ри те ли те и из вр ши те ли те
за тие да се над ми нат, во Гра ѓан -
ски от за ко ник во Кни га пет та - се -
меј ни од но си, се пред ла га ат по ве -
ќе ре фор ми. Во ве ду ва ње и пре циз -
но то уре ду ва ње на брач ни от до го -
вор, со својс тво на из врш на ис пра -
ва, со кој брач ни те парт не ри по
сво ја вол ја ќе мо жат да ги уре дат
пре циз но сво и те имот ни од но си
зна чи тел но ќе обез бе ди по го ле ма
за шти та на до ве ри те ли те и ќе ја
олес ни ра бо та та на из вр ши те ли -
те. Тоа се од не су ва и на по дроб но -
то уре ду ва ње што вле гу ва во по -
себ ни от и за ед нич ки от имот (имот
стек нат по ос но ва на кре ди ти, до -
го ворoт за дож. из др шка, автор -

ски и срод ни пра ва, при хо ди од по -
се бен имот, игри на сре ќа), ка ко и
про ме на та на по стој ни от ре жим
на за ед нич ка сопс тве ност на брач -
ни те парт не ри во со сопс тве ност
на ед на кви де ло ви, до кол ку не
склу чат бра чен до го вор. Во сфе -
ра та на обез бе ду ва ње то на из др -
шка та се пред ла га ат су штин ски
ре фор ми, пре ку фор ми ра ње по се -
бен фонд или друг мо дел на пла -
ќа ње на из др шка та, по при ме рот
на со вре ме ни те европ ски за ко но -
дав ства. Ова се со цел да се обез -
бе ди по го ле ма за шти та на пра ва -
та и ин те ре си те на де ца та. 

Проф. д-р Ан гел Ри стов:

На род ни от пра во бра ни тел во из -
ве шта јот за 2014 го ди на кон ста ти ра
де ка де ца та во се мејс тво то сѐ уште не
се тре ти ра ат со од вет но, осо бе но во
слу чаи на не сог ла су ва ња ме ѓу ро ди -
те ли те. И ми на та та го ди на нај го ле ми -
от број прет ста вки од об ла ста пра ва
на де те то се од не су ва ат на пра во то на
не пре че ни кон та кти и ви ду ва ња на
де те то со ро ди те лот со ко го не жи вее.

Ко га е во пра ша ње из др шка та на
де те, спо ред Зо ран Бил би ло ски, др -
жа вен со вет ник во Кан це ла ри ја та на
на род ни от пра во бра ни тел, нај че сти
се слу ча и те ко га мај ка та се жа ли де -
ка по ра неш ни от со пруг не ја исп ла ќа
из др шка та.

- То гаш на род ни от пра во бра ни -
тел ба ра на чин пре ку Цен та рот за
со ци јал ни ра бо ти или ја со ве ту ва

да под не се ба ра ње за при сил на
нап ла та во по стап ка пред из вр ши -
те ли те. Сме из не ле мис ле ње ко га
др жа ва та го ме ну ва ше и са ми от
Кри ви чен за ко ник - што ако неп ла -
ќа ње то из др шка е кри вич но де ло,
ко га по втор но де те то ќе оста не без
средс тва - по јас ну ва Бил би ло ски.

Ме ѓу тоа, истак ну ва Бил би ло -
ски, и из вр ши те ли те се долж ни да
вни ма ва ат ко га ја спро ве ду ва ат
нап ла та та.

- Има одре де ни слу чаи ка де што
ро ди те ли ра бо тат на цр но, ме ѓу тоа
тоа мно гу те шко мо же да се до ка же.
Зна чи не се во ди де ка е вра бо тен и не
по стои ни об је ктив на мож ност да се
нап ла ти. Об вр ска на ро ди те ли те е да
се гри жат за пра ва та и за нај до бри от
ин те рес на де те то - до да ва тој.

НА РО ДЕН ПРА ВО БРА НИ ТЕЛ

Ин те ресот на де те то 
секогаш во преден план

СТАВ

Треба да се фор ми ра по се бен фонд
за пла ќа ње из др шка

Раз во ди те во по раст
Спо ред по да то ци те на Др жав ни -

от за вод за ста ти сти ка, бро јот на раз -
во ди во 2014 го ди на бе ле жи зго ле -
му ва ње од 8,1% во спо ред ба со 2013
го ди на и из не су ва 2.210 раз ве де ни
бра ко ви. Точ но 1.089 раз ве де ни бра -
ко ви би ле без де ца, 587 со по ед но
де те, 414 со по две, 87 со по три, 27 со
по че ти ри и 6 со по ве ќе од пет де ца.


