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Правда ДЕСЕТ ГОДИНИ КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ
ЈУБИЛЕЈ

На ме ѓу на род на та кон фе рен ци -
ја „Акту ел ни прав ни ри зи ци и пре -
диз ви ци во из вр шу ва ње то“ има вте
из ла га ње за прав на та по лож ба, за -
шти та та и про то ко ли те за без бед -
ност на из вр ши тел ска та кан це ла ри -
ја. Кои се клуч ни те по ра ки на ва ше -
то из ла га ње?

Мо е то пре да ва ње на ме ѓу на род -
на та кон фе рен ци ја бе ше по све те но
на ор га ни за ци ја та на кан це ла ри ја та
на из вр ши те ли те, а во од нос на тоа из -
вр ши те ли те да гле да ат не са мо кон
тоа ка ко да се спра ву ва ат со слу ча и -
те, ту ку и на са ми от ра бо тен про цес
вна тре во кан це ла ри ја та. Зна чи, тоа
се оние мош не важ ни пра ктич ни пра -
ша ња за ра бо те ње то на кан це ла ри ја -
та, а кои се од не су ва ат на ор га ни зи -
ра но ста на из вр ши те лот, ор га ни зи -
ра но ста на не го ви те со ра бот ни ци и
вра бо те ни те во кан це ла ри ја та, по тоа
при ме ну ва ње то на пра ви ла та за ефи -
кас но ста на кан це ла ри ја та од кан це -
ла ри ско то ра бо те ње до при ме ну ва -
ње то на про фе си о нал ни те стан дар -
ди, во ве ду ва ње то на ино ва тив на та ин -
фор ма тич ка тех но ло ги ја, соз да ва ње -
то план на актив но сти, ме на џи ра ње -
то со ре сур си те, ка ко и за пра ша ње то
за без бед но ста. Во де лот за без бед но -

ста го во рев за про то ко лот за без бед -
ност, од нос но про то ко лот за за шти та
од агре си ја.

Што прет ста ву ва овој про то кол?
Ста ну ва збор за мош не зна ча ен и

ко ри сен до ку мент. Овој про то кол
всуш ност прет ста ву ва еден вид при -
рач ник за тоа ка ко лу ѓе то да се од не -
су ва ат во слу ча и те на агре си ја и ка ко
да се спра ват со та кви те слу чаи. Во

таа на со ка, овој до ку мент и при рач -
ник да ва од го во ри што всуш ност тре -
ба да се на пра ви во слу чаи на агре си -
ја при на ру ше на без бед ност на из вр -
ши те лот и не го ва та кан це ла ри ја, но
и ка ко да се пре ве ни ра таа. Про то ко -
лот вклу чу ва пра ви ла на од не су ва ње
на вра бо те ни те во кан це ла ри ја та и ка -
ко да по ста пу ва ат во слу чај на на ру -
шу ва ње на нив на та без бед ност. 

Да ли овој про то кол е за дол жи те -
лен во Хо лан ди ја?

Да, во Хо лан ди ја овој про то кол е
об ли га то рен за из вр ши те ли те и пра -
ви ла та што се про пи ша ни во до ку мен -
тот мо ра да се при ме ну ва ат. За ова по -
стои ин сти ту ци о нал на кон тро ла од
стра на на тру до ва та инс пек ци ја. Во
сог лас ност со овој про то кол, хо ланд -
ски те из вр ши те ли во со ра бо тка со
вла сти те, по сто ја но ра бо тат на тоа да
се за си ли нив на та без бед ност. Из вр -
ши те ли те мо ра да зна ат ка ко да се
спра ват со та кви те слу чаи, мо ра да ги
зна ат про це ду ри те и кон крет ни те
мер ки што тре ба да ги пре зе мат. И оп -
што, на гло ба лен план, мо ра да по стои
аде кват на за шти та на без бед но ста на
из вр ши те ли те и тоа е ед но акту ел но
пра ша ње за кое не оп ход но е да се раз -
мис лу ва по сто ја но, да се ана ли зи ра -

ат проб ле ми те во таа на со ка и да се
ба ра ат нај до бри те со лу ции. 

Кои се ва ши те со ве ти до ма ке дон -
ски те ко ле ги?

Јас ги со ве ту вам да по све тат мно -
гу вни ма ние на обез бе ду ва ње то ква -
ли тет на ра бо та та во кан це ла ри и те,
за тоа што, ка ко што ка жав, обез бе ду -
ва ње то ми ни мум ни во на ква ли тет во
кан це ла ри и те е со ста вен дел од из вр -
ши тел ска та про фе си ја и ефи кас на та
ра бо та на се ко ја из вр ши тел ска кан -
це ла ри ја. Ка ко и се ка де во гло бал ни
рам ки, из вр ши те ли те тре ба да зна ат
ка ко да ја ор га ни зи ра ат сво ја та кан -
це ла ри ја и ра бо та та во кан це ла ри ја -
та за тоа што та ква та ор га ни за ци ја во
се бе ап сол ви ра по ве ќе ба ра ња и по -
тре би, ка ко што е ме на џи ра ње то со
ре сур си те, упра ву ва ње то со пред ме -
ти те, ин фор ма тич ка та тех но ло ги ја,
без бед но ста и пре вен ци ја та од агре -
си ја та, зна чи сѐ она што зна чи при ме -
на та на нор ми те, кои оз на чу ва ат стан -
дар ди за ми ни мум ква ли тет. Тре ба да
се наг ла си де ка за дос лед но при ме -
ну ва ње на овие нор ми по треб на е и
со од вет на кон тро ла, за тоа што на тој
на чин ќе се стан дар ди зи ра при ме на -
та на про фе си о нал ни те кри те ри у ми
и нор ми.

На ме ѓу на род на та кон фе рен ци -
ја на те ма „Акту ел ни прав ни ри зи ци
и пре диз ви ци во из вр шу ва ње то“, во
ор га ни за ци ја на Ко мо ра та на из вр -
ши те ли на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја,
хо ланд ски от пра вен кон сул тант и прв
кве стор на Ко ми те тот на Ме ѓу на род -
на та уни ја, Јос Уит де ха аг, го во ре ше
за прав на та по лож ба, за шти та та и
про то ко ли те за без бед ност на из вр -
ши тел ска та кан це ла ри ја.

На по че то кот од сво е то из ла га -
ње, Уит де ха аг истак на де ка клуч но
за из вр ши тел ска та про фе си ја е таа
да се вр ши од из вр ши те ли чиј ста -
тус и од го вор ност се дос лед но ре гу -
ли ра ни со за кон ски те про пи си што
про фе си ја та ја вр шат, по чи ту вај ќи
ги и при ме ну вај ќи ги етич ки те вред -
но сти и про фе си о нал ни те стан дар -
ди, зас но ва ни на прав нич ко зна е ње,
до сто инс тво и чест.

По крај по се ду ва ње то на про фе -
си о нал ни те ква ли те ти, подв ле че Уит -
де ха аг, за ква ли тет но вр ше ње на про -
фе си ја та, из вр ши те лот по треб но е
сво ја та деј ност да ја фо ку си ра и кон
те ков но то ра бо те ње, на со че на кон
прин ци пи и пра кти ки, кои пр венс -
тве но се од не су ва ат на пра ша ња та за
ме на џи ра ње то на ре сур си те, упра ву -
ва ње то со кан це ла ри ско то ра бо те -
ње, де те кти ра ње то на по тен ци јал ни -
те ри зи ци, ка ко и на пра ша ња та за
без бед но ста, пре вен ци ја та и санк ци -
и те од евен ту ал на та агре си ја.

- Из вр ши те лот тре ба на вре ме но
да ги утвр ди по треб ни те ре сур си во
кан це ла ри ја та, а во сог лас ност со не -
оп ход ни от план на актив но сти по вр -
за ни со спро ве ду ва ње то на из врш на -
та по стап ка. Та кви от план тре ба да
ги вклу чу ва си те про це си во кан це -
ла ри ја та, а кои по кон крет но се од не -
су ва ат на чо веч ки те ре сур си, ана ли -
за та, ева лу а ци ја та, ин фор ма тич ка та
тех но ло ги ја и про це на та на ри зи ци -
те, истак на Уит де ха аг.

Во таа на со ка, тој истак на де ка
из вр ши те ли те мо ра да би дат свес -
ни за ри зи ци те во рам ки на сво е то
пра ктич но дејс тву ва ње. Про це на та

на ри зи кот, подв ле че Уит де ха аг, е
еден од клуч ни те фа кто ри за ефи -
кас но вр ше ње на про фе си ја та. От -
ту ка, по тре бен е ре до вен мо ни то -
ринг на про це си те на ра бо та и уви -
ду ва ње и пре ду пре ду ва ње за мож -
ни те гре шки во те ков но то ра бо те -
ње. Мо ни то рин гот, наг ла си Уит де -
ха аг, е дел од ра бот ни от про цес и тој
не прет ста ву ва кри ти ка.

Пр ви от кве стор на Ко ми те тот на
Ме ѓу на род на та уни ја по со чи де ка из -
вр ши те ли те во сво е то ра бо те ње осо -
бе но тре ба да по све тат вни ма ние и
на пра ша ња та по вр за ни со упра ву -
ва ње то на пред ме ти те, про вер ка та
на клуч ни те актив но сти, обе мот на
ра бо та и од но сот кон до ве ри те ли те.
Мош не ва жен сег мент во ра бо та та на
из вр ши те ли те, до да де тој, е и сле де -
ње то на по ли ти ка та на ква ли тет во
ин тер но то ра бо те ње на из вр ши тел -
ска та кан це ла ри ја.

Во од нос ова пра ша ње, Уит де ха -
аг образ ло жи де ка из вр ши те лот мо -
ра да ги сле ди ба ра ња та, ин те ре си те
и оче ку ва ња та на си те за ин те ре си -

ра ни стра ни и вклу че ни стра ни во ра -
бот ни от и де лов ни от про цес, за кон -
ски те ба ра ња и по тре би те од по до -
бру ва ње на ра бот ни от про цес во рам -
ки на са ма та кан це ла ри ја, по тоа по -
тре ба та за спро ве ду ва ње но ви ин -
фор ма тич ки тех но ло гии, ка ко и ана -
ли за на по тре би те што се од не су ва -
ат на кан це ла ри ско то ра бо те ње, за
кои и вра бо те ни те во кан це ла ри ја та
да ва ат свои пред ло зи. За овие пред -
ло зи, ре че хо ланд ски от екс перт, из -
вр ши те лот се ко гаш тре ба да се по -
све ти вни ма ние.

Из вр ши те лот прет ста ву ва и ад -
ми ни стра тор на лич ни по да то ци, по -
со чи Уит де ха аг. За да ги за др жи
служ бе ни те и ко мер ци јал ни те тај ни
и да ги по чи ту ва пра ва та на до ве ри -
те ли те, тој мо ра да во ве де вна треш -
ни про це ду ри во кои ќе би де наг ла -
се на од го вор но ста на вра бо те ни те за
по чи ту ва ње на пра ви ла та и об вр ски -
те што се од не су ва ат на за шти та та на
ин фор ма ци и те. 

Во сво е то по на та мош но из ла га -
ње, Уит де ха аг се освр на и на пра ша -

ње то за без бед но ста во из вр ши тел -
ски те кан це ла рии. Во таа на со ка, тој
го во ре ше за про то ко лот за без бед -
ност, од нос но про то ко лот за за шти -
та од агре си ја, кој прет ста ву ва об ли -
га то рен до ку мент и при рач ник за тоа
ка ко из вр ши те ли те да се од не су ва ат
во слу чај на агре си ја. Овој про то кол,
подв ле че Уит де ха аг, е имп ле мен ти -
ран во Хо лан ди ја и вклу чу ва пра ви -
ла на од не су ва ње на вра бо те ни те во
кан це ла ри ја та и ка ко да по ста пу ва -
ат во слу чај на на ру шу ва ње на без -
бед но ста, клуч ни те точ ки за тоа ка -
ко да се ре а ги ра на агре сив ни си ту а -

ции и про це ду ри те и санк ци и те што
тре ба да се пре зе мат во слу чаи на
евен ту ал ни те агре сив ни си ту а ции и
на ру шу ва ње на без бед но ста на из вр -
ши те лот.

- Во Хо лан ди ја из вр ши те ли те по -
ми ну ваа обу ка, ко ја се од не су ва ше на
без бед но ста. Име но, тоа се кур се ви
и пра ктич ни обу ки по све те ни на без -
бед но ста и спре чу ва ње то на агре си -
ја и за таа цел из вр ши те ли те се обу -
чу ваа од стра на на по ли ци ска та ака -
де ми ја. Из вр ши те ли те тре ба да зна -
ат ка ко да се спра ват во та кви те слу -
чаи. Го ле ма од го вор ност е и се ра бо -
ти за на ви сти на се ри оз но пра ша ње.
Но и по на та му, тре ба по ве ќе да се
обез бе ди за шти та за оваа про фе си -
ја. Про дол жу ва ме со се ри оз ни от при -
стап кон овој проб лем - наг ла си Уит -
де ха аг. 

Поз на ти от хо ланд ски екс перт до -
да де де ка си те ин ци ден ти по вр за ни
со из вр ши те ли те се еви ден ти ра ат во
„Цр на кни га“ и та ква та еви ден ци ја
по на та му слу жи за ана ли за на слу ча -
и те на агре си ја со што се соз да ва ат
мож но сти за про на о ѓа ње со од вет ни
ре ше ни ја во вр ска со сла бо сти те и
по до бру ва ње то на си сте мот за без -
бед ност. Во таа на со ка, ре че хо ланд -
ски от екс перт, се ор га ни зи ра ат и по -
на та мош ни обу ки и ра бо тил ни ци, на
кои се истак ну ва ат и ба ра ња та за во -
ве ду ва ње и ви де о над зор на са ми те
из вр ши тел ски кан це ла рии, за што се
из на о ѓа ат и ба лан си ра ни ре ше ни ја
по ме ѓу за шти та та на лич ни те по да -
то ци и по тре ба та за без бед нос но то
сни ма ње.

Из вр ши тел ска та кан це ла ри ја мо ра 
да ра бо ти ка ко швај цар ски ча сов ник 
Јос Уит де ха аг, пра вен кон сул тант и прв кве стор на Ко ми те тот на Ме ѓу на род на та уни ја

При ме на на без бед но сен про то кол е повеќе од потребно
Се кој из вр ши тел тре ба да има стан дар ди зи ра ни вна треш ни про це ду ри во кои ќе би де наг ла се на од го вор но ста на вра бо те ни те за по чи ту ва ње на пра ви ла та и
об вр ски те за за шти та на ин фор ма ци и те

Но ви от за кон пред ви ду ва 
и ви де о до ку мен ти ра ње на ра бо та та

Во сог лас ност со но ви от за кон за из вр шу ва ње („Сл. вес ник на РМ“ бр.
72/16), кој ќе поч не да се при ме ну ва од ја ну а ри 2017 го ди на, во сог лас ност
со чле нот 40 став 2, се во ве де мож ност при спро ве ду ва ње на дејс тва та
што ги пре зе ма из вр ши те лот, тој да мо же да вр ши фо то и ви де о до ку мен -
ти ра ње на дејс тво то, ка ко ква ли та ти вен ис че кор во ра бо те ње то. 


