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Из вр ши те ли те не тро па ат на
вра та та на гра ѓа ни те са мо ко га
има ат на лог за из вр шу ва ње. Тие
мо же да би дат ис пра те ни од су дот
за да до ста ват туж ба или по ка на за
ро чи ште. За оваа до пол ни тел на деј -
ност на из вр ши те ли те гра ѓа ни те
зна ат мно гу мал ку, па ми на ти от ме -
сец во не кои ме ди у ми се про ши ри
ве ста де ка из вр ши тел оти шол да
из вр шу ва без суд ска пре су да.
Всуш ност, из вр ши те лот оти шол са -

мо да вра чи туж ба за на суд.
- Нај че сто до ста ву ва ње то пре -

ку из вр ши тел се пра ви ко га суд ски -
от ку рир или по шта та не мо жат да
го нај дат долж ни кот, за што тој се
крие или адре са та што е на ве де на
не е точ на - ве ли Гор дан Стан ко виќ,
из вр ши тел од Скоп је. 

Спо ред не го во то ка жу ва ње,
при чи на та за до пол ни тел на та об -
вр ска на из вр ши те ли те е ба нал на.

- Нај че сто ста ну ва збор за слу -

чаи што се ду ри и смеш ни. Суд ски -
те ку ри ри не ма ат служ бе ни во зи -
ла, па не мо жат да оти дат во не кое
од да ле че но се ло. Сум за бе ле жал
де ка мно гу ви сок про цент на не ус -
пеш ни те суд ски до ста ви, се на о ѓа -
ат на пос ле ден кат во згра ди, кои
или не ма ат лифт или, пак, ли фтот
е рас и пан. Да ре че ме де ка око лу се -
дум де сет от сто од слу ча и те се та -
кви. Но се ко гаш ко га су ди ја та ќе му
на ре ди на из вр ши те лот да вр ши
до ста ва тој е дол жен да го на пра -
ви тоа и не смее да од бие. По себ но
е важ но, исто та ка, до ста ва та да се
на пра ви на вре ме, во одре ден вре -
мен ски рок, а не еден ден пред су -
де ње то. Стран ка та, од нос но ту же -
ни от има пра во да се под го тви за
сво ја од бра на осум де на пред су де -
ње то - об јас ну ва Стан ко виќ. 

- Во сог лас ност со одред би те
од За ко нот за пар нич на по стап ка
пис ме на та се до ста ву ва ат по по -
шта, по еле ктрон ски пат, пре ку
служ бе но ли це во су дот, не по сред -
но во су дот, пре ку но тар, из вр ши -
тел или дру го ли це опре де ле но со
за кон - ве ли Са ња То миќ, порт па -
рол ка на Ос нов ни от суд - Скоп је 2.

- Су дот е дол жен во пер и о дот од
15 де на сме та но од де нот ко га ќе се
утвр ди по тре ба та од до ста ву ва ње,
да на пра ви два пос ле до ва тел ни
оби да да се из вр ши уред но до ста -
ву ва ње на еден од по го ре на ве де -
ни те на чи ни. Ако до ста ва та не ус -
пее, то гаш пис ме но то се об ја ву ва
на ог лас на та таб ла на су дот и со
исте кот на осум де на од де нот на
не го во то об ја ву ва ње се сме та де ка
до ста ва та е из вр ше на - об јас ну ва
То миќ.

Во нај го лем дел од слу ча и те, су -
до ви те вр шат до ста ва со пре по ра -
ча на пра тка. До ста ва та се сме та за
из вр ше на ко га пис ме но то ќе му би -
де вра че но, од нос но ако ли це то не
го по диг не пис ме но то во рок од
осум де на, иа ко би ло по ви ка но да
го сто ри тоа. 

Во април Ос нов ни от суд - Скоп -
је 2 по по шта, со пре по ра ча на пра -
тка из вр шил вкуп но 4.166 до ста ви.
Од тие во Скоп је би ле до ста ве ни
3.030 до ста ви, а во дру ги те гра до -
ви 1.136 до ста ви.

Да ли ќе се вр ши до ста ва пре ку
из вр ши тел или на друг на чин, од -
лу чу ва су ди ја та. 

Пред ло гот, до ста ва та да ја на -
пра ви из вр ши тел, мо же да го да де
и до ве ри те лот што тоа го ба ра од
су дот и при тоа ги аван си ра тро шо -
ци те. Су ди ја та мо же да го одо бри
или не тоа ба ра ње, но нај че сто доз -
во лу ва ако стран ка та ин си сти ра на
тоа. 

- Мис лам де ка су ди и те са ка ат,
пред да се да де на из вр ши тел, да
се на пра ви обид за до ста ва пре ку
суд ски от ку рир, за што таа до ста ва
е бесп лат на. Та ка што, ние по пра -
ви ло до би ва ме до ста ви, за кои има -
ло проб лем. Иста та оваа над леж -
ност за вр ше ње до ста ва ја има ат
но та ри те и тоа мно гу по ра но од из -
вр ши те ли те, но таа во пра кти ка ре -
чи си и да не функ ци о ни ра. Це ни -
те кај но та ри те се пре ви со ки, а и
тие мно гу мал ку одат на те рен - ве -
ли Стан ко виќ.

Освен туж ба, из вр ши те лот мо -
же да но си и по ка на за ро чи ште.
Ва кви те до ста ви се сме та ат за ек -
стра ус лу га и ја пла ќа тој што ту жи,
за што су дот не ги приз на ва овие
тро шо ци во вкуп на та су ма на чи -
не ње на суд ски от про цес. Спо ред
та ри фа та, из вр ши те ли те за до ста -
ва нап ла ќа ат два е сет евра, ка ко на -
гра да. Тро шо ци те се зго ле му ва ат
ако пр ви от обид за до ста ва е не ус -
пе шен.

- При до ста ву ва ње то на пис ме -
но то но та рот, од нос но из вр ши те -
лот има пра ва и долж но сти. За при -
е мот на пис ме но то за ра ди до ста -
ву ва ње и дејс тва пре зе ме ни за ра -

ди За ве ре ни от пре пис на за пис ни -
кот, од нос но служ бе на та бе ле шка
за при е мот на пис ме но то, до ста ва -
та и си те пре зе ме ни дејс тва за ра -
ди до ста ву ва ње но та рот, од нос но
из вр ши те лот без од ло жу ва ње ќе ги
до ста ви до су дот. Тро шо ци те и на -
гра да та пре диз ви ка ни со до ста ву -
ва ње то пре ку но тар, од нос но из вр -
ши тел, стран ка та ги на до ме сту ва
на но та рот, од нос но из вр ши те лот.
Но та рот, од нос но из вр ши те лот на
ко го не му се пла те ни тро шо ци те и
на гра да та, не е дол жен да ја из вр -
ши до ста ва та, за што ќе со ста ви за -
пис ник, од нос но служ бе на бе ле -
шка и ќе го из ве сти су дот. Тро шо -
ци те за до ста ва та пре ку но тар, од -
нос но из вр ши тел вле гу ва ат во пар -
нич ни те тро шо ци, ако су дот оце ни
де ка та ква та до ста ва би ла не оп ход -
на - по јас ни порт па рол ка та То миќ.

Са ми от из вр ши тел од лу чу ва да -
ли до ста ва та ќе ја на пра ви лич но
тој или, пак, ќе ов ла сти не ко го од
сво ја та кан це ла ри ја за да го на пра -
ви тоа. До ста ва та не се вр ши са мо
до ма. Таа мо же да се на пра ви на
ра бо та, но и ка де би ло на дру го ме -
сто во пер и од од шест на у тро до де -
вет ча сот на ве чер. Ли ца та што до -
ста ву ва чот ќе ги за тек не на ме сто -
то ка де што до ста ва та тре ба да се
из вр ши, долж ни се по не го во ба ра -
ње да се ле ги ти ми ра ат.

- Јас се ко гаш суд ски те до ста ви
ги пра вам лич но, за тоа што за ме -
не е чест ко га су дот ќе ми до ве ри
та ква за да ча. Нај че сто до ста ва та ја
пра ви ме до ма или, пак, ко га има -
ме не ко ја сло же на си ту а ци ја. Тој
што е за ин те ре си ра ни от (што ту -
жел) оди за ед но со из вр ши те лот и
му го по ка жу ва ли це то на из вр ши -
те лот на кое тре ба да му се из вр ши
до ста ва - об јас ну ва из вр ши те лот
Стан ко виќ.

Из вр ши те ли те доставуваат
и по ка ни за суд
До ста ву ва ње то пре ку из вр ши тел се пра ви ко га суд ски от ку рир или по шта та не мо жат да го нај дат долж ни кот, за што се крие или адре са та што е на ве де на не
е точ на, по јас ну ва ат над леж ни те

Ми на та та го ди на из вр ши те -
ли те има ле 315 ба ра ња за до ста -
ва на суд ски пис ме на. Од нив 247
би ле ре а ли зи ра ни. Спо ред по да -
то ци те на Ко мо ра та на из вр ши -
те ли на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја,
најм но гу до ста ви има ле из вр ши -
те ли те во Скоп је - 285. Без ни ту
ед на до ста ва би ле из вр ши те ли -
те што ра бо тат во Дел че во, Ко ча -
ни, Пех че во, Бе ро во, При леп и во
Кру ше во. Во 2015 го ди на, пак, из -
вр ши те ли те во Ма ке до ни ја има -
ле вкуп но 367 ба ра ња, а ус пеш но
би ле до ста ве ни 324.

Из вр ши те ли те 
ла ни до ста ви ле
247 суд ски по ка ни

Ко га до ста ву ва ње то тре ба да се из вр ши до ли ца или до уста но ви
востранс тво или до стран ци што ужи ва ат пра во на иму ни тет, до ста -
ву ва ње то се вр ши по дип ло мат ски пат, ако со ме ѓу на ро ден до го вор
или со За ко нот за пар нич на по стап ка по и на ку не е опре де ле но. Од
Ос нов ни от суд - Скоп је 2 ве лат де ка ако до ста ву ва ње то на пис ме на -
та тре ба да се из вр ши до др жав ја нин на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
во странс тво, до ста ву ва ње то се вр ши по по шта, ку рир ска служ ба,
поеле ктрон ски пат или пре ку над леж ни от кон зу ла рен прет став ник
или пре ку дип ло мат ски прет став ник на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, кој
ги вр ши кон зу лар ни те ра бо ти во од нос на та стран ска др жа ва. До ста -
ва та на прав но ли це што има се ди ште во странс тво мо же да се из -
вр ши пре ку не го во то прет став ниш тво или за стап ниш тво во Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја.

Суд ски те по ка ни за стран ци одат
по дип ло мат ски пат

Су дот мо же да му изре че па рич на каз на во ви си на од 700 до 1.000
евра во де нар ска про тив вред ност на ку ри рот, но та рот или из вр ши -
те лот што не ма да до ста ви суд ска по ка на или не со вес но ќе го из вр -
ши до ста ву ва ње то на пис ме но то и со тоа ќе пре диз ви ка одол жу ва -
ње на по стап ка та. Стран ка та што пре тр пе ла ште та од не со вес но то
ра бо те ње, мо же во рок од 15 де на од де нот на доз на ва ње де ка до ста -
ва та не ѝ е на пра ве на, во иста та по стап ка од су дот да по ба ра ли це -
то што не ја на пра ви ло до ста ва та да му ги на до ме сти зго ле ме ни те
тро шо ци. Три изре че ни па рич ни каз ни за исто ли це прет ста ву ва ат
ос но ва за по ве ду ва ње на дис цип лин ска по стап ка. Пре тсе да те лот на
су дот по служ бе на долж ност ги из ве сту ва ад ми ни стра то рот на су -
дот, Но тар ска та ко мо ра или Ко мо ра та на из вр ши те ли за ра ди по ве -
ду ва ње дис цип лин ска по стап ка. 

Каз на од 700 до 1.000 евра 
за одол жу ва ње на до ста ва та 
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