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Спо ред но ви от за кон, из вр ши те лот не смее да ме бло ки ра пред да ме из ве сти. Но, и по крај тоа, јас
имам бло ки ра на сме тка?

Из вр ши тел са ка ше по греш но да ми нап ла ти па у шал за ста ра каз на и отка ко до ка жав де ка не е во
пра во, по втор но пла тив тро шо ци за по стап ка та. Да ли има мож ност да ми би дат вра те ни па ри те? 

Спо ред но ви от за кон за из вр шу ва ње, из вр ши те лот во слу чај ко га долж ник е фи зич ко ли це, а до ве ри тел
е прав но ли це што овоз мо жу ва ко му нал ни ус лу ги, пред да пре зе ме ка кви би ло дру ги из врш ни дејс тва, ме -
ѓу кои е и бло ки ра ње то сме тка, за дол жи тел но ќе го по ви ка долж ни кот во рок од 3 де на да го на ми ри по ба -
ру ва ње то и исто вре ме но ќе по ба ра од не го да ги со оп шти сво ја та имот на со стој ба, ста ту сот на вра бо те но
ли це и ви си на та на при хо ди те од пла та и дру ги на до ме сто ци. Но ва кви те из ме ни ва жат од за поч ну ва ње то
со при ме на на но ви от за кон за из вр шу ва ње, од 1.1.2017 го ди на. Из вр ши те лот не ма об вр ска да го по ви ка
долж ни кот во сог лас ност со чле нот 17 од но ви от ЗИ пред спро ве ду ва ње то на бло ка да та во бан ка ако има
акт на из вр ши те лот до не сен пред 31.12.2016 го ди на. Без ог лед што бан ка та мо же би ќе ја спро ве де бло ка -
да та во те кот на 2017 го ди на, би деј ќи овие акти на из вр ши те ли те што се до ста ве ни до бан ки те за бло ка да
на сме тка та на долж ни ци те се из да де ни пред при ме на та на но ви от за кон.

Долж ник од Ки че во до бил на -
лог за нап ла та на долг. Но пред да
поч не исп ла та та, ки че ве цот се по -
жа лил де ка до ку мен ти те не ги до -
бил на сво јот мај чин ја зик.

- Дол го ви те што тре ба да ги

пла ќам јас се на мо јот брат, кој се
шко лу вал и жи вее во странс тво.
Тој не знае ма ке дон ски ја зик, па
за тоа ба рам до ку мен ти те да ми би -
дат до ста ве ни на мај чи ни от ја зик
- пи шу ва во при го во рот што долж -

ни кот го ис пра тил до из вр ши те -
лот. 

Се жа лел до Ос нов ни от суд -
Ки че во, но при го во рот му бил
отфр лен ка ко не ос но ван. Но Апе -
ла ци ски от суд - Го сти вар ја при -

фа тил жал ба та и на из вр ши те лот
му би ло на ло же но да ги пре ве де
до ку мен ти те на долж ни кот на не -
го ви от мај чин ја зик. 

- Се обра тив до Ос нов ни от суд
- Ки че во за да ми ги пре ве дат до -
ку мен ти те. От та му до бив до пис
де ка пре вод мо же да до би јам са -
мо на до ку мен ти што ги до нел ки -
чев ски от суд. За дру ги те су дот ми
ре че де ка не е дол жен да ги пре -
ве ду ва за тоа што не се до не се ни
од не го ва стра на и ме упа ти да по -
ста пам спо ред За ко нот за пар нич -
на по стап ка (ЗПП), ка де што е
опре де ле но де ка жи те ли те на оп -
шти ни те во кои се над два е сет от -
сто има ат пра во да до би ва ат до ку -
мен ти на мај чи ни от ја зик - об јас -
ну ва ки че ве цот Миц ко ски.Из вр -
ши те лот Гор дан Стан ко виќ, за дол -
жен за од но си со јав ност во Ко мо -
ра та на из вр ши те ли, ве ли де ка не
е спор но де ка и до ве ри те ли те и
долж ни ци те има ат пра во да го
упо тре бу ва ат мај чи ни от ја зик она -
ка ка ко што е пред ви де но со ЗПП.
Но проб ле мот е, ве ли тој, што За -
ко нот за из вр шу ва ње не пред ви -
ду ва кој тре ба да ги пла ти из вр ши -
тел ски те тро шо ци за пре во дот.

- Тоа е мо же би из вод ли во во по -
стап ка пред су дот, но ра бо та та

пред из вр ши те ли те е мал ку по и -
на ква. Ус лу ги те на из вр ши те лот ги
пла ќа ат стран ки те. Но ние до се га
не сме до би ле ни ту де нар за таа ус -
лу га, ни ту од стран ки те ни ту од др -
жа ва та. Во слу ча јот во Ки че во из -
вр ши те лот по ба рал да му би дат
пла те ни тро шо ци те за пре вод. Но
не са мо што не му ги пла ти ле ту ку
тој из вр ши тел бе ше сус пен ди ран
на шест ме се ци - ве ли Стан ко виќ. 

Стан ко виќ об јас ну ва де ка ако
ко ја би ло стран ка во из врш на та
по стап ка не ја до бие ус лу га та на
мај чи ни от ја зик, то гаш таа има
пра во да се по ви ка на по вре да на
по стап ка та. 

- Ако се утвр ди по вре да, то гаш
по стап ка та мо же да би де уки на та
или по ни ште на. Но тоа не прет ста -
ву ва проб лем за из вр ши те ли те ту -
ку тоа е ве ќе проб лем на до ве ри -
те ли те, на бан ки те, од нос но на си -
те оние што ба ра ат па ри пре ку из -
вр ши те ли те. По сто јат не кол ку ре -
ше ни ја. Ед но то е до ве ри те лот да
го пла ќа пре во дот за долж ни кот,
што ќе зна чи де ка по стап ка та ќе
би де по ска па. Дру го ре ше ние е
долж ни ци те са ми да пла ќа ат, а
тре то то е за пре во ди те да се обез -
бе дат бу џет ски па ри - ве ли Стан -
ко виќ. 
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Из вр ши те лот во служ ба 
на гра ѓа ни те

Со по че то кот на го ди на ва гра ѓа ни те во чиј град не ма име ну ва но из -
вр ши тел не мо ра да се гри жат ка ко да ги ос тва рат сво и те пра ва во из -
вр шу ва ње то. Со из ме ни те на За ко нот за из вр шу ва ње, Ко мо ра та на из -
вр ши те ли на РМ е долж на ед наш на две не де ли, нај мал ку по че ти ри ча -
са, да обез бе ди при сус тво на из вр ши тел во оние гра до ви во кои не ма
име ну ва но из вр ши те ли. Во сог лас ност со За ко нот за те ри то ри јал на та
ор га ни за ци ја, ко мо ра та утвр ди пет на е сет та кви оп шти ни.

- Из вр ши те лот е дол жен ед наш на две не де ли нај мал ку по че ти ри
ча са, и тоа се кој прв ра бо тен ден од пр ва та и тре та та не де ла во ме се -
цот, да би де при су тен во кан це ла ри ја та во гра дот што е обез бе де на од
оп шти на та во ко ја оди из вр ши те лот. По тоа из вр ши те ли те има ат об вр -
ска да до ста ват из ве штај за сра бо те но то во рок од осум де на од по се та -
та на гра дот ка де што не ма име ну ва но из вр ши тел - ве лат од Ко мо ра та
на из вр ши те ли.

Од по че то кот на го ди на ва до ко мо ра та се до ста ве ни три е сет из ве -
штаи од стра на на из вр ши те ли те за при ем на ба ра ња за из вр шу ва ње од
фи зич ки ли ца. Од нив про из ле гу ва де ка до се га е под не се но ед но ба ра -
ње за из вр шу ва ње до из вр ши тел, и тоа во оп шти на та Де бар. 
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Да не из ле зе ше на ви де ли на слу ча јот на из вр ши тел од Ки че во, јав но ста не ма ше да знае де ка за кон ски те праз ни ни око лу упо тре ба та на ја зи ци те мо же да
пре диз ви ка ат и проб ле ми и ште та во по стап ки те за из вр шу ва ње

Се кој долж ник има пра во да под не се при го вор за за ста ре ност до су дот. Из вр ши те лот не ма об вр ска да
вни ма ва на за ста ре но ста по служ бе на долж ност. Ако су дот го усвои при го во рот за за ста ре ност на долж ни -
кот, по стои мож ност тој да се  из јас ни и за тро шо ци те на по стап ка та. Во сог лас ност со За ко нот за из вр шу -
ва ње, ко га из вр шу ва ње то е ве ќе спро ве де но, долж ни кот мо же да под не се до су дот пред лог за про ти виз вр -
шу ва ње. Во не го мо же да ба ра до ве ри те лот да му го вра ти она што го до бил со из вр шу ва ње то. Се раз би ра,
ако из врш на та ис пра ва е пра во сил но уки на та, пре и на че на, по ни ште на или ста ве на над вор од си ла, или пак
ако долж ни кот пред за поч ну ва ње на при сил но то из вр шу ва ње го на ми рил по ба ру ва ње то. Долж ни кот овој
пред лог има пра во да го под не се во рок од три е сет де на од де нот ко га долж ни кот доз нал за при чи на та за
про ти виз вр шу ва ње, а нај доц на во рок од ед на го ди на од де нот на за вр шу ва ње то на из вр шу ва ње то.

До де ле на на гра да та 
нај до бар из вр ши тел

Ко мо ра та на из -
вр ши те ли тра ди ци -
о нал но му до де ли
пла ке та на нај до -
бри от из вр ши тел
за 2016 го ди на.
Овој пат тоа е из вр -
ши те лот, на ед но и
пре тсе да тел на ко -
мо ра та, Зо ран Пе -
тре ски.

- Ко мо ра та на
из вр ши те ли се ко ја
го ди на до де лу ва
пла ке та за нај ус пе -
шен из вр ши тел.
Тоа зна чи де ка
оној што ја до би ва
пла ке та та во те кот
на из ми на та та го -
ди на по ка жал нај -
до бри ре зул та ти
во сво ја та ра бо та
- ве лат од Ко мо -
ра та на из вр ши -
те ли. Освен за
нај до бро ос тва -
ре ни ре зул та ти, пла ке та та
се до де лу ва и ка ко мо тив по ве ќе за си те из вр ши те ли во ид ни на да
да дат сѐ од се бе за уна пре ду ва ње на из вр ши тел ска та про фе си ја. 


