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Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Из вр ши те ли те не ма по ве ќе да
има ат об вр ска да ги из ве сту ва ат
гра ѓа ни те што дол жат за неп ла те -
ни ко му нал ни сме тки, пред да им
ги бло ки ра ат сме тки те во бан ка.
Устав ни от суд уки на не кол ку одред -
би од За ко нот за из вр шу ва ње, ме -
ѓу кои и чле нот 17 став 3, со кој из -
вр ши те ли те беа об вр за ни за дол -
жи тел но, пред да пре зе мат ка кви
би ло дејс тва, со на лог да го по ви -
ка ат долж ни кот во рок од три де на
да го на ми ри по ба ру ва ње то. Исто -
вре ме но, долж ни кот тре ба ше да ја
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.

Об вр ска та да ги из ве сту ва ат
гра ѓа ни те пред бло ки ра ње на сме -
тка та, из вр ши те ли те ја до би ја од
по че то кот на 2017 го ди на и пра -
ктич но бе ше во пол за на гра ѓа ни -
те. Но се га не ма образ ло же ние зо -
што Устав ни от суд ја уки ну ва оваа
одред ба од За ко нот за из вр шу ва -
ње. Во образ ло же ни е то на су дот са -
мо стои де ка од лу ка та е до не се на
со мно зинс тво гла со ви.

Устав ни от суд со од лу ка та до не -
се на на 29.11.2017 го ди на, це лос но
ја уки на и вон суд ска та нап ла та на
дол го ви за ко му нал ни сме тки. Неп -
ла те ни те фа кту ри за еле ктрич на и
топ лин ска енер ги ја, во да, смет, те -
ле фон, ка бел ски опе ра то ри и тро -
шо ци те за ре дов но одр жу ва ње на
за ед нич ки те де ло ви на згра да та,
ќе се из вр шу ва ат по ре дов на по -
стап ка, ка ко и си те дру ги дол го ви,
отка ко во че твр то кот (7.12.2017)
Устав ни от суд ја об ја ви од лу ка та за
уки ну ва ње на одред би те од За ко -
нот за из вр шу ва ње во „Служ бен
вес ник“.

Уки ну ва ње то на вон суд ска та
нап ла та од стра на на Устав ни от суд
се пок ло пи со но ви те из ме ни на За -
ко нот за из вр шу ва ње што ги пред -
ла га Ми ни стерс тво то за прав да. Ко -
мо ра та на из вр ши те ли во мис ле -
ње то што го до ста ви до Ми ни стерс -
тво то, сме та де ка вон суд ска та нап -
ла та тре ба да се уки не.

- Ста вот на ко мо ра та е да се уки -
не вон суд ска та нап ла та за тоа што
не да де ни ка кви ре зул та ти. Скап
си стем на из вр шу ва ње и не функ -
ци о на лен. Мно гу мал про цент на
пред ме ти се из вр шу ва ат. Оваа го -
ди на има ме пад на бро јот на пред -
ме ти. До се га се под не се ни са мо 60
ил ја ди пред ме ти, а лан ска та го ди -
на има ше 227 ил ја ди пред ме ти кај
си те из вр ши те ли. Та ка што до ве -
ри те ли те и не маа во оп што ин те рес
да ту жат, најм но гу по ра ди вон суд -
ска та нап ла та. Се га ќе би де ка ко

по ра но, со но тар ски пла тен на лог
- ве ли Зо ран Ди мов, пре тсе да тел
на Ко мо ра та на из вр ши те ли.

Устав ни от суд на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја по вел по стап ка за оце ну -
ва ње на устав но ста на чле но ви од
За ко нот за из вр шу ва ње по ини ци -
ја ти ва од ад во кат ско то друш тво
„Куз ма нов ски“ од Скоп је.

Во образ ло же ни е то на Су дот зо -
што се уки ну ва ат одред би те од За -
ко нот стои де ка др жа ва та има об -
вр ска да спре чи мо но пол ско од не -
су ва ње на па за рот, а со вон суд ска -
та нап ла та ко му нал ни те ком па нии
се ста ве ни во по и на ква прав на по -
лож ба од дру ги те до ве ри те ли. Исто
та ка, спо ред су дот, вон суд ска та
нап ла та на дол го ви не се зас но ва
на из врш на ис пра ва до не се на од
суд, но тар, упра вен ор ган.

„Имај ќи пред вид де ка Уста вот
не со др жи нор ми што се од не су ва -
ат за из вр ши те ли те, де ка ос нов ни -
те одред би од За ко нот за из вр шу -
ва ње го по зи ци о ни ра ат из вр ши те -
лот ка ко ли це што при сил но спро -
ве ду ва из врш на ис пра ва до не се на
од суд, упра вен ор ган, но тар или
друг ор ган опре де лен со за кон, де -
ка ’вон суд ска та нап ла та на дол го -
ви’ опре де ле на во За ко нот за из вр -

шу ва ње не се зас но ва на из врш на
ис пра ва до не се на од на ве де ни те
ор га ни и на при сил но спро ве ду ва -
ње на из врш на ис пра ва до не се на
од тие ор га ни, де ка по стап ка та за
’вон суд ска нап ла та на дол го ви’ ги
ста ва до ве ри те ли те-ко му нал ни те
прав ни ли ца во по и на ква прав на
по лож ба од дру ги те прав ни ли ца-
до ве ри те ли, де ка ’вон суд ска та нап -
ла та на дол го ви’ е вне се на во За ко -
нот по ба ра ње од из вр ши те ли те,
без да се сле ди та кво то искус тво во
дру ги др жа ви и на ште та на ко му -
нал ни те прав ни ли ца-до ве ри те ли
што ба ра ле од ло жу ва ње на при ме -
на та на За ко нот за из вр шу ва ње, Су -
дот утвр ди де ка член 11 точ ка 14,
член 17 став 3 и чле но ви те 240-244
(во ста но ву ва ње то и по стап ка та за
’вон суд ска нап ла та на дол го ви’) од
За ко нот не се во сог лас ност со те -
мел на та вред ност вла де е ње на пра -

во то опре де ле на во член 8 став 1
али не ја 3 и раз ра бо те на во член 51
од Уста вот, ка ко и де ка член 6 став
2, член 12 став 1 точ ка 4, член 28 став
2 и член 46 став 2 (од на пред пла ќа -
ње то, Ко мо ра та на из вр ши те ли да
одре ди из вр ши тел, зак лу чо кот на
из вр ши те лот да е из врш на ис пра -
ва) од За ко нот не се во сог лас ност
со те мел на та вред ност сло бо да та
на па за рот и прет при ем ниш тво то
опре де ле на во член 8 став 1 али не -
ја 7 и раз ра бо те на во член 55 од
Уста вот“, стои во образ ло же ни е то
на Устав ни от суд.

Устав ни от суд го уки на и ста вот
2 од чле нот 4, со кој бе ше утвр де но
аванс но то пла ќа ње пред из вр шу -
ва ње, од нос но до ве ри те лот тре ба -
ше да ја пла ти це на та за ад ми ни -
стри ра ње, пр вич ни от на лог за из -
вр шу ва ње и ре ал ни те тро шо ци за
се кое по е ди неч но из врш но дејс -

тво. Уки нат е и чле нот 46 став 2 со
кој из вр ши те ли те мо жеа да од би -
јат ба ра ње за из вр шу ва ње, до кол -
ку до ве ри те лот не ја пла ти це на та
за ад ми ни стри ра ње и пр вич ни от
на лог за из вр шу ва ње.

Отка ко од лу ка та на Устав ни от
суд ќе би де об ја ве на во „Служ бен
вес ник“, из вр ши те ли те не ма да мо -
жат да из да ва ат и зак лу чок за утвр -
ду ва ње на тро шо ци те на из вр шу ва -
ње то.

Зак лу чо кот на тро шо ци се до -
ста ву ва до стран ки те и по исте кот
на ро кот од 15 де на и тој ста ну ва со
прав на си ла ка ко при мер ед на суд -
ска пре су да, и мо же ди рект но да
оди на из вр шу ва ње. А се га из вр ши -
те ли те ќе мо ра на друг на чин да ги
ба ра ат па ри те од долж ни ци те или
од до ве ри те ли те за сво и те да де ни
ус лу ги на стран ки те во из вр шу ва -
ње то.

Устав ни от суд од лу чи из вр ши те ли те
да не ги из ве сту ва ат гра ѓа ни те пред
да ги бло ки ра ат за неп ла те ни сме тки

Вла да та ги пре ис пи ту ва но ви те 
из ме ни на За ко нот за из вр шу ва ње

Од Ми ни стерс тво то за прав да ве лат де ка пред лог-за ко нот што е во
под го то вка е усог ла сен со од лу ка та на Устав ни от суд, од нос но, одред -
би те што ги уки на Су дот се бри шат и во пред ло же ни от текст на за ко нот.
На пра ша ње то да ли ќе се сто пи ра по стап ка за но се ње на но ви те из ме -
ни на За ко нот или мо же би ќе се пред ло жат но ви, од Ми ни стерс тво то
ве лат: „За ко нот за из вр шу ва ње е до ста вен на мис ле ње до ре ле вант ни
ин сти ту ции ме ѓу кои и Се кре та ри ја тот за за ко но дав ство во Вла да та на
РМ, ко ја е нај ре ле вант на ин сти ту ци ја да ука же да ли одре де ни чле но ви
ќе тре ба да се ме ну ва ат. Ми ни стерс тво то за прав да има об вр ска да по -
ста пи по од лу ка та на Устав ни от суд“. 

Устав ни от суд го уки на чле нот 6 став 2 од За ко нот
за из вр шу ва ње, а уки ну ва ње на иста та одред ба е пред -

ло же на и во из ме ни те на За ко нот за из вр шу ва ње што
ги пред ло жи Ми ни стерс тво то за прав да. Ко мо ра та на
из вр ши те ли на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја до ста ви мис -
ле ње до Ми ни стерс тво то за пред ло же ни те из ме ни и
сме та де ка чле нот не тре ба да се бри ше од нос но исти -
от тој е по треб но да се мо ди фи ци ра во сог лас ност со
чле нот 146 став 2 и 3 од За ко нот за пар нич на по стап -
ка: „су дот не ма да по ста пу ва по туж ба ни ту да пре зе -
ме дру го дејс тво за кое не е пла те на суд ска та та кса“ и
ако ту жи те лот не ја пла ти суд ска та та кса во рок од 15
де на од де нот на под не су ва ње на туж ба та, се сме та де -
ка туж ба та е пов ле че на“. Во по ткре па на исто то тоа е
след но то: Ако су дот и но та ри те не по ста пу ва ат ко га не

е пла те на та кса та, при што функ ци о ни ра ње то на су -
дот е фи нан си ра но од суд ски от бу џет, зо што из вр ши -

те лот што е,,при ват ник“ и сам ги по кри ва си те тро шо -
ци за ра бо те ње, е дол жен да ра бо ти, да ги пре зе ма дејс -
тва та, а при тоа ни што да не му се пла ти за ра бо та та.
Име но, око лу 70 от сто од вкуп ни от број из врш ни пред -
ме ти се це лос но без на деж ни за ка ква би ло нап ла та
(бри ша ни фир ми, фи зич ки ли ца без при хо ди и имот),
та ка што из вр ши те лот ни ко гаш не ма да мо же да нап -
ла ти за дејс тва та и тро шо ци те што ги на пра вил. Тоа
зна чи де ка со пред ло же ни те из ме ни на ЗИ на из вр ши -
те лот ќе му се на ло жи да ра бо ти без пла ќа ње за таа ра -
бо та. Ма те ри јал на та си гур ност на из вр ши тел ски те
кан це ла рии е ед на од ос нов ни те прет по ста вки за ефи -
кас но функ ци о ни ра ње и е бра на од ко руп ци ја.

СТАВ НА КИРМ

Су дот не ра бо ти без пла те на суд ска та кса, 
зо што из вр ши те лот да ра бо ти без пла ќа ње?
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