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Вон суд ска та нап ла та што се во -
ве де со но ви от за кон за из вр шу ва -
ње зна чи мож ност гра ѓа ни те да ги
на ми рат сво и те дол го ви во фа за -
та ко га тие не се оп то ва ре ни со дру -
ги тро шо ци. Тоа зна чи де ка ком па -
ни и те што ну дат ко му нал ни ус лу -
ги пред да поч нат со по стап ка за
ту же ње на сме тки те што ги во дат
пред но тар или пред суд, ќе тре ба
да се оби дат да ги нап ла тат пре ку
из вр ши тел уште во таа ра на фа за.
Це ла та по стап ка пред из вр ши те -
лот би би ла со за не мар ли ви тро -
шо ци.

Ка ко што по јас ну ва ат од Ко мо -
ра та на из вр ши те ли на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја (КИРМ), со вон суд ска -
та нап ла та ќе се ре ша ва ат оние
пред ме ти што не го над ми ну ва ат
утвр де ни от па ри чен ли мит, и тоа
за ко му нал ни те сме тки за стру ја,
пар но и во да до 6.000 де на ри и за
те ле фон, ка бел ска и одр жу ва ње
згра да до 2.000 де на ри. 

- Не ма вед наш да се при ста пи
кон бло ки ра ње сме тка за дол го ви
од ко му нал ни те ус лу ги. За дол жи -
тел но ќе би де пре ду пре ду ва ње то
пред при сил но из вр шу ва ње. До се -
га гра ѓа ни те најм но гу ре а ги раа де -
ка не би ле пре ду пре де ни и во оп -
што не зна е ле де ка про тив нив се
во ди не ка ква по стап ка. На про тив,
ко га ќе ви деа де ка сме тка та им е
бло ки ра на, се ин фор ми раа ка де и
за што се ту же ни. По доц на за деб -
ло ки ра ње на сме тка та на бан ка та
мо раа да ѝ пла тат од 1.000 до 1.500
де на ри, во за вис ност од тоа ко ја
бан ка го из вр ши ла бло ки ра ње то.
До пол ни тел но дол гот не кол ку па ти
бе ше зго ле мен. За тоа се га из вр ши -
те лот пред да поч не ка ква би ло по -
стап ка, со по ка на пр во ќе се обра -
ти до долж ни кот, ка де што ќе го по -
ви ка да го пла ти дол гот во рок од 15
де на. Ако дол гот се пла ти во пред -
ви де ни от рок, долж ни кот не ма да
има ни ка кви, од нос но ќе има за не -
мар ли ви тро шо ци, во де нар ска про -
тив вред ност од са мо се дум евра за
из врш ни дејс тва за из вр ши те лот -

ве лат од Ко мо ра та.
Вон суд ска та нап ла та ќе се при -

ме ну ва са мо за пред ме ти те што кај
из вр ши те ли те ќе стиг нат од ја ну а -
ри на ва му. Ста ри те пред ме ти, кои
во из вр ши тел ски те кан це ла рии се
при ме ни до 31 де кем ври 2016 го ди -
на, ќе се из вр шу ва ат во сог лас ност
со ста ри от за кон. 

За вон суд ска та нап ла та Ко мо -
ра та на из вр ши те ли под го тви по -

себ на веб-пла тфор ма за рам но -
прав на рас пре дел ба на пред ме ти -
те. До ве ри те ли те, од нос но ко му -
нал ни те прет при ја ти ја ќе тре ба да
ги вне сат по да то ци те за дол го ви те
и ли ца та што им дол жат. Ко мо ра та
е долж на да му од го во ри на до ве -
ри те лот и да му по со чи из вр ши тел
во рок од пет де на, во деј ќи сме тка
из вр ши те ли те да ги одре ду ва рам -
но мер но спо ред аз буч ни от ред во

име ни кот на из вр ши те ли те и над -
леж но ста на из вр ши те лот спо ред
жи ве а ли ште то на долж ни кот.

Во слу чај на не ус пеш на вон суд -
ска нап ла та на дол го ви, на до ме сто -
кот за пре зе ме ни те дејс тва и ма те -
ри јал ни те тро шо ци па ѓа ат на тро -
шок на до ве ри те лот и нив до ве ри -
те лот мо же да ги нај а ви во по стап -
ка та за из да ва ње ре ше ние за но тар -
ски пла тен на лог во сог лас ност со

За ко нот за но та ри ја тот. Но тро шо -
ци те за из вр шу ва ње то се ми ни мал -
ни. Во слу чај ко га долж ник е фи -
зич ко ли це, из вр ши те лот нап ла ќа
вкуп но тро шо ци на име из врш ни
дејс тва, це на на ад ми ни стри ра ње
и на гра да во ви си на од два е сет и
пет от сто од нап ла те ни от из нос, во
кој не вле гу ва ат ре ал ни ма те ри јал -
ни тро шо ци и да но кот на до да де на
вред ност.

Не ма авто мат ско бло ки ра ње сме тки
за неп ла те ни ко му нал ни дол го ви
Вон суд ска та нап ла та на дол го ви те ва жи за сме тки вред ни до 6.000 де на ри, а за по го ле ми те су ми по стап ка не ма да поч не пред из вр ши те лот да го ин -
фор ми ра долж ни кот 

Скра те ни ро ко ви те за 
про даж ба на нед виж но сти

Скра тен е ро кот за утвр ду ва ње на вред но ста на нед виж -
но сти те од стра на на про це ни те ли те од пет на е сет на осум
де на. Има из ме ни и во од нос на ог ла су ва ње то. Тре та та јав -
на про даж ба по ве ќе не по стои, ту ку по стои рок во кој из вр -
ши те лот по пред лог на до ве ри те лот мо же да спро ве де не -
по сред на про даж ба во рок од 60 де на од вто ра та јав на про -
даж ба. Тоа зна чи де ка, ако до се га по стап ка та мо же ше да
се зав ле че и до 14-15 ме се ци, се га тоа би мо же ло да се ли -
ми ти ра на три-че ти ри ме се ци. 

При сил но исе лу ва ње 
за ма кси мум 30 де на

Спо ред но ви те за кон ски из ме ни, скра тен е и ро кот за
исе лу ва ње на долж ни кот што до му ва во про да де ни от об -
јект. Отсе га, на ме сто 60 де на, долж ни кот ќе тре ба да се исе -
ли најм но гу за 30 де на. Со но ви от за кон из вр ши те ли те до -
би ва ат мож ност да вр шат фи зич ка дел ба. По ра но во За ко -
нот не ма ше пред ви де но про це ду ра за тоа ка ко из вр ши те -
лот да спро ве де фи зич ка дел ба, ту ку бе ше да де но са мо упат -

ство ка ко да по ста пу ва во слу чај на гра ѓан ска дел ба, а не и
на фа ктич ка фи зич ка дел ба. 

Из вр ши те ли те ќе вр шат про -
даж ба на пред ме ти од сте чај

Из вр ши те ли те од оваа го ди на има ат мож ност да про да -
ва ат под виж ни и не под виж ни пред ме ти во рам ки те на сте -
чај на по стап ка. Со но ви от за кон за из вр шу ва ње тие до би ја
но ва над леж ност со ко ја тре ба да се олес нат про даж би те
во рам ки те на сте ча и те, ка де што нај че сто има комп ли ци -
ра ни си ту а ции на сте чај ни долж ни ци што че сто не ма ат уре -
де но пра во на сопс тве ност.

Ба ра ње за али мен та ци ја 
ќе се под не су ва са мо ед наш

Де ца та што до би ва ат па ри од сво и те раз ве де ни ро ди те -
ли те пре ку из вр ши тел не тре ба да под не су ва ат но во ба ра -
ње за исп ла та на али мен та ци ја се ко гаш ко га па ри те ќе доц -
нат. Со но ви от за кон за из вр шу ва ње, ба ра ње то се под не су -
ва са мо ед наш и трае сѐ до де ка де ца та има ат пра во на али -
мен та ци ја. 

Од Ко мо ра та на из вр ши те ли на Ма ке до ни ја ве лат де ка
на овој на чин про це ду ра та ќе се по ед но ста ви за до ве ри те -
ли те (де ца та) или нив ни те ста ра те ли, но ќе би де и по е вти -
на за долж ни ци те. Спо ред еви ден ци ја та на 24 из вр ши тел -
ски кан це ла рии, во 19 ка ко долж ни ци што не пла ќа ат али -
мен та ци ја се ја ву ва ат та тков ци те, но кај пет из вр ши те ли
до ми ни ра ат мај ки те. 

Во Ма ке до ни ја ви си на та на из др шка та што тре ба да ја
пла ќа ро ди те лот за де те то ја опре де лу ва су дот. 

Из вр ши те ли те еле ктрон ски
ќе ко му ни ци ра ат со 
Ка та ста рот, Аген ци ја та 
за вра бо ту ва ње и со МВР

Со но ви от за кон за из вр шу ва ње ва жен мо мент е еле -
ктрон ско то по вр зу ва ње на из вр ши те ли те со си те ин сти ту -
ции од ка де што ќе се до би ва ат бесп лат ни по да то ци, а тро -
шо ци те на кра јот ќе би дат по ма ли. До кра јот на април из -
вр ши тел ски те кан це ла рии тре ба да би дат еле ктрон ски по -
вр за ни со си те ин сти ту ции што има ат ре ги стри и јав ни кни -
ги: Аген ци ја та за вра бо ту ва ње, фон до ви те за здрав стве но
и за пен зи ско оси гу ру ва ње, МВР, Ка та ста рот. 

НОВИТЕТИ ОД НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИЗВРШИТЕЛИ
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