
Се поч на од опре дел ба та на
Ма ке до ни ја де ка си сте мот на из -
вр шу ва ње не оп ход но мо ра да се
про ме ни од ко рен би деј ќи бе ше
оце нет ка ко тром, ба вен, не е фи -
ка сен. 

Во 2003 го ди на се из вр ши ед -
на се оп фат на ана ли за на си сте -
мот на из вр шу ва ње во РМ, што
прет ста ву ва ше ос но ва за Ми ни -
стерс тво то за прав да да офор -
ми ме ѓу ре сор ска гру па и да поч -
не со про це сот на кре и ра ње не -
што но во во др жа ва та. Кре и ра -
ње си стем што ќе би де брз, ефи -
ка сен и ќе овоз мо жи не пре че на
ре а ли за ци ја на пра во то кон ста -
ти ра но со пра во сил ни и ко неч -
ни од лу ки. 

Ми ни сте рот за прав да Вал -
дет Џа фе ри ве ли де ка про це на -
та на со стој би те во из вр шу ва ње -
то ука жу ва ле де ка има над
300.000 из врш ни пред ме ти, кои
со го ди ни, а не ре тко и со де це -
нии сто е ле во ма ке дон ски те су -
до ви. 

- Оваа број ка, за жал, се по -
ка жа де ка е пре ни ска од она
што на ви сти на се слу чу ва ло во
ма ке дон ски те су до ви. Под го тву -
вај ќи го транс фе рот на ста ри те
из врш ни пред ме ти од су до ви те
кај из вр ши те ли те во пер и о дот

2008-2009, се вр ше ше по пис на
си те ста ри пред ме ти во се кој од
ма ке дон ски те су до ви. При тоа се
утвр ди де ка број ка та на пред ме -
ти те е над 600.000 ил ја ди пред -
ме ти. Ана ли зи рај ќи од ка де се
ва кви те раз ли ки во фор мал ни -
те по да то ци и со стој би те на те -
рен, се кон ста ти ра ше де ка тоа
се дол жи на раз лич ни от трет -
ман на за вр шен пред мет во из -
врш на по стап ка. Име но одре де -
ни су до ви сме та ле де ка со мо -
мен тот на ис пра ќа ње на из врш -
но то ре ше ние до Служ ба та за
оп штес тве но кни го водс тво -
прет ход ник на За во дот за пла -
тен про мет, пред ме тот во су дот
е за вр шен и го тре ти ра ле ка ко
ад акта, при тоа не во деј ќи сме -
тка да ли по та кви от пред мет на -
ви сти на сле ду ва ло из вр шу ва ње,
од нос но нап ла та од сме тка та на
долж ни кот. Ра бо та та на кре и ра -
ње на но ви от си стем бе ше те шка
и ис цр пу вач ка, но и крај но инс -
пи ра тив на би деј ќи ра бот на та
гру па има ше ма кси мал на сло бо -
да во кре и ра ње то на си сте мот,
што ре зул ти ра ше со кре а тив -
ност и по све те ност - ве ли Џа фе -
ри. 

Пр ви те 41 из вр ши тел беа из -
бра ни во мај 2006 го ди на врз ос -

но ва на ог ла си на Ми ни стерс -
тво то за прав да. Прет ход но би -
ле одр жа ни две ис пит ни се сии
за кан ди да ти за из вр ши те ли и
тоа во фе вру а ри и април ка де
што по ла га ле око лу 100 ли ца, а
по ло жи ле око лу 70. При тоа из -
бо рот на из вр ши те ли те се вр -
шел спо ред по стиг на ти от ус пех
од ис пи тот, од нос но бро јот на
осво е ни те по е ни од ус ни от дел
на ис пи тот, кој, пак, бил пре дус -
ло вен со прет ход но по ла га ње на
пра ктич ни от дел на ис пи тот -
од нос но изра бо тка на из врш ни
на ло зи, зак лу чо ци за пис ни ци и
слич но. На 25 мај 2006 го ди на
41 ли це до би ја по вел би за ра бо -
та, по што име ну ва ни те из вр ши -

те ли беа под го тве ни и поч наа со
ра бо та.  

Ре зул та ти те од ра бо та та на
из вр ши те ли те по ка жу ва ат де ка
во из ми на ти те де сет го ди ни тие
до би ле за ра бо та над 900.000
пред ме ти, при што са мо за пред -
ме ти те што се од не су ва ат на
нап ла та на па рич ни по ба ру ва -
ња се нап ла те ни над 830 ми ли -
о ни евра, кои по втор но се вле а -
ле во прав ни от про мет на зем ја -
та и нор мал но се ефе кту и ра ле
на сто панс тво то на зем ја та.
При тоа, сле де ње то на ди на ми -
ка та на из вр шу ва ње то по ка жа
де ка 54 от сто од из вр ше ни те
пред ме ти за вр ши ле во рок од 3
ме се ци, 10 от сто до 6 ме се ци, 11

от сто до 1 го ди на, а оста то кот
над 1 го ди на.

- Ми ни стерс тво то за прав да
низ го ди ни те прет ход но 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, и тоа ка ко од ас -
пект на ефе кти од из вр шу ва ње -
то, та ка и од ас пект на ус пеш -
ност на ра бо та та на из вр ши тел -
ска та долж ност. При тоа со за -
до волс тво се кон ста ти ра ше, 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 - оце ну ва ми -
ни сте рот за прав да Вал дет Џа -
фе ри.
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ДЕСЕТ ГОДИНИ КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ
ЈУБИЛЕЈ

Европ ска та ко ми си ја во из ве -
шта јот за на пре до кот на зем ја та во
про це сот за приб ли жу ва ње кон ЕУ,
од 2014 го ди на не ма ка кви би ло за -
бе ле шки на ра бо та та на из вр ши те -
ли те. И си те ин сти ту ции во Ма ке до -
ни ја се ед ног лас ни во зак лу чо кот
де ка из вр шу ва ње то е ед на од нај ус -
пеш ни те ре фор ми во ма ке дон ски -
от пра во су ден си стем. А са мо то во -
ве ду ва ње на си сте мот на из вр шу ва -
ње го оправ да сво е то по сто е ње и ги
по ло жи си те ис пи ти во из ми на ти те
де сет го ди ни.Ко мо ра та на из вр ши -
те ли, ко ја го од бе ле жа сво јот де се -
тго ди шен ју би леј, де но ви ве ор га ни -

зи ра ше све че на ака де ми ја на ко ја
при сус тву ваа мно гу го сти од фе ла -
та ка ко и пре тсе да тел ка та на Ме ѓу -
на род на та уни ја на суд ски из вр ши -
те ли Фран соа Ан дро, и ми ни сте рот
за прав да, ка ко и го сти од ре ги о нот.

- По чит и бла го дар ност до си те
вас, за ос но ва чи те кои го изо деа трн -
ли ви от пат на до ка жу ва ње то де ка
из вр шу ва ње то е столб на се кој пра -
во су ден си стем, па та ка и на ма ке -
дон ски от - ре че пре тсе да те лот на
Ко мо ра та, Зо ран Пе тре ски, во сво -
е то обра ќа ње пред го сти те.

- На ше то по сто е ње е га ран ци ја
де ка пре су ди те ќе се из вр шат, а до -

го во ри те ќе се спро ве дат. Не са мо
др жа ва та, ту ку и ком па ни и те и гра -
ѓа ни те се си гур ни де ка мо жат да
пот пи шат до го во ри и да би дат си -
гур ни де ка исти от ќе би де ре а ли зи -
ран. Да до би јат пре су да и да би дат
си гур ни де ка иста та ќе се спро ве де.
Ние вра ќа ме ра бот ни ци на ра бо та,
вра ќа ме не исп ла те ни пла ти на ра -
бот ни ци те во при ват ни ком па нии,
но и од др жа ва та. Ние по ка жу ва ме
де ка гра ѓа ни нот е по си лен од др жа -
ва та. На ша ра бо та е прав да та, на ша
ра бо та е да спро ве ду ва ме прав да и
да ја на пра ви ме до стап на за се ко го
- по ра ча Пе тре ски.

По ка жав ме де ка гра ѓа ни нот 
е по си лен од др жа ва та

На Бал ка нот, из вр шу ва ње то поч на ло уште во да -
леч на та 1930 го ди на, ко га Ма ке до ни ја би ла дел од
то гаш но то кралс тво на Ср би те, Хр ва ти те и Сло вен -
ци те. Са ма та по стап ка на из вр шу ва ње би ла ре гу -
ли ра на во раз лич ни за ко ни, а ор га ни те на кои им
би ла да де на мож но ста да из вр шу ва ат би ле ме ѓу -

себ но раз лич но ор га ни зи ра ни. Во за вис ност од ре -
ги о нот, во не кои де ло ви из вр шу ва ње то го пра ве ле
по ли ци ски те служ бе ни ци, а не ка де, пак, од дел но
наз на че ни те крал ски суд ски из вр ши те ли кои ра -
бо те ле спо ред цар ски от де крет на На по ле он од 1813
го ди на.

На Бал ка нот из вр ши те ли ра бо те ле
спо ред де крет на На по ле он

1. нап ла те ни 830 ми ли о ни евра

2. при ме ни 895 ил ја ди ба ра ња

3. ре а ли зи ра ни 291 ил ја да пред ме ти

4. про цент на ре а ли за ци ја 33 отсто

До се гаш на та ра бо та на
из вр ши те ли те низ број ки

Пре тсе да те лот на Ко мо ра та, Зо ран Пе тре ски, во сво е то обра ќа ње пред го сти те

Про дол же те 
по исти от пат,
од лич но ви оди

На мо и те ко ле ги во Ма ке до -
ни ја са кам да им че сти там на ра -
бо та та и да им по ра чам да про -
дол жат по исти от пат за тоа што
се ко гаш се актив ни. Ко га чо век
ја др жи суд би на та во сво и те ра -
це се ко гаш е до бар знак. Тие во
Ма ке до ни ја во из ми на ти те де сет
го ди ни по стиг наа го лем ус пех.
Нив на та ра бо та та е ско ро со вр -
ше на, но се ко гаш мо же да се по -
до бру ва ат ра бо ти те. Јас ка ко
прет став ник на Ме ѓу на род на та
уни ја на из вр ши те ли сум ту ка да
по мог нам при хар мо ни зи ра ње на
ра бо та та на из вр ши те ли те со
европ ски те стан дар ди. И ние го
про мо ви ра ме ме ѓу на род ни от ко -
декс на из вр шу ва ње, кој е еден
вид стан дард што во се бе со др -
жи 34 чле но ви и е пре по ра ка до
си те др жа ви, не са мо до Ма ке до -
ни ја, до Ми ни стерс тво то за прав -
да, пред сѐ, да се хар мо ни зи ра за -
ко но дав ство то со ко де ксот.

Ме ѓу на род на та уни ја на из -
вр ши те ли е фор ми ра на во 1952

го ди на и во мо мен тов има 85
зем ји-член ки. Ко мо ра та на из -
вр ши те ли на Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја е член ка од 29 но ем ври

2007 го ди на 

ФРАН СОА АН ДРО, ПРЕ ТСЕ -
ДА ТЕЛ НА МЕ ЃУ НА РОД НА ТА
УНИ ЈА НА ИЗ ВР ШИ ТЕ ЛИ

Ка ко се во ве де про фе си ја та из вр ши тел во Ма ке до ни ја 


