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Устав ни от суд ја уки на
одред ба та со ко ја се пред -
ви ду ва ше ба ра ње то за из -
вр шу ва ње со вред ност над
10 ил ја ди евра за дол жи тел -
но да го со ста ву ва ад во кат.
За овие пред ме ти без ад во -
кат ќе се до ста ву ва ат и
при го во ри те про тив из -
врш ни от акт. Не ма да има
по тре ба ни ту од ад во кат -
ски пе чат и пот пис. Ова
пра ви ло ва же ше за гра ѓа -
ни те и за ком па ни и те, но
не и за пред ме ти те ко га до -
ве ри те ли при из вр шу ва ње -
то беа Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, бан ка, ште дил ни ца,
фи нан си ско друш тво, да -
ва тел на фи нан си ски ли -
зинг или друш тво за оси гу -
ру ва ње. 

Устав ни от суд од лу чи
де ка чле нот 28 став 1 од За -
ко нот за из вр шу ва ње да ва -
ше раз ли чен трет ман на
гра ѓа ни те и прав ни те ли ца
и е спро ти вен на Уста вот.

„Вред но ста на глав но то
по ба ру ва ње и ста ту сот и
деј но ста со ко ја се за ни ма -
ва одре де но прав но ли це,
во кон крет ни от слу чај соз -
да ва не ос но ва на ка те го ри -
за ци ја на гра ѓа ни те и прав -
ни те ли ца во по стап ка та
пред из вр ши тел, а со тоа и
не ле ги тим но спре чу ва ње
на ед ни те да мо жат исто
ка ко и дру ги те да има ат ед -
на ков при стап за учес тво
во кон крет на та по стап ка,
што спо ред Су дот е спро -
тив но на чле нот 9 од Уста -
вот, спо ред кој, гра ѓа ни те
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја

се ед на кви во сло бо ди те и
пра ва та не за вис но од по -
лот, рас а та, бо ја та на ко жа -
та, на ци о нал но то и со ци -
јал но то по тек ло, по ли тич -
ко то и вер ско то уве ру ва ње,
имот на та и оп штес тве на та
по лож ба. Гра ѓа ни те пред
Уста вот и за ко ни те се ед на -
кви“, стои во образ ло же ни -
е то на од лу ка та на Устав -
ни от суд.

Со од лу ка та на Устав ни -
от суд не се сог ла си су ди ја -
та Са ли Му ра ти. Спо ред не -
го, уки на ти те чле но ви од
За ко нот за из вр шу ва ње не
се во спро тив ност со прин -
ци пот на вла де е ње то на
пра во то, ту ку на про тив, со
нив им се обез бе ду ва прав -
на си гур ност на гра ѓа ни те.

- Мис лам де ка не ос но -
ва ни се твр де ња та во од лу -
ка та за по вре ди на чле нот
8 став 1 али неи 1 и 3 и член
9 од Уста вот, од при чи на
што со при сус тво то на ад -
во кат во за дол жи тел но со -
ста ву ва ње на прав ни акти
е са мо во ин те рес на прав -
на та си гур ност на гра ѓа ни -
те и на тој на чин се обез бе -
ду ва прав на за шти та на
стран ки те во по стап ка та
пред из вр ши тел - ве ли тој.

Иск лу чу ва ње то на ад -
во ка ти те од из вр шу ва ње
кај пред ме ти те над 10 ил -
ја ди евра бе ше ед но од ба -
ра ња та на Ко мо ра та на из -
вр ши те ли што беа до ста -
ве ни ка ко за бе ле шки при
изра бо ту ва ње то на но ви те
из ме ни на За ко нот за из -
вр шу ва ње. 

- Со тој кон цепт се од зе -
ма ше де лов на та спо соб -
ност на гра ѓа ни те. Се кој,
ап со лут но се кој, од ко ја би -
ло про фе си ја, па и прав на
и дип ло ми ран прав ник со
пра во су ден ис пит и су ди ја
и ја вен об ви ни тел и но тар
и про фе сор на пра вен или
кој би ло друг фа кул тет или
учи ли ште и из вр ши тел да
мо ра да зе ме ад во кат (па
ве ро јат но и са ми от ад во кат
ко га во пра вен про мет ќе
на ста пу ва во при ват но
својс тво лич но ка ко фи зич -
ко ли це) за сѐ што е со вред -
ност над 5.000 или 10.000
евра. Тој кон цепт бе ше без -
на ча ен за што на тоа ли це
што мо ра да зе ме ад во кат
да го за ста пу ва не му е од -
зе ме на де лов на та спо соб -
ност, за што по сто јат дру -
ги за ко ни и Устав - ве лат од
Ко мо ра та на из вр ши те ли. 

Но иа ко Устав ни от суд
ги иск лу чи ад во ка ти те од
кај из вр ши те ли те, исти от
суд ми на та та го ди на ја по -
твр ди устав но ста на за дол -
жи тел но то при сус тво на
ад во кат во по стап ка та
пред но та рот. Су дот то гаш
не по ве де по стап ка по ини -
ци ја ти ва та од Но тар ска та
ко мо ра на РМ за оце ну ва -
ње на устав но ста на чле нот
95 став 4 и чле нот 153 став
6 од За ко нот за но та ри јат,
ка ко и за за пи ра ње на из -
вр шу ва ње то на по е ди неч -
ни те акти и дејс тва пред -
ви де ни и пре зе ме ни врз ос -
но ва на За ко нот за но та ри -
ја тот, во це ли на.

Устав ни от суд ги иск лу чи ад во ка ти те од 
из вр шу ва ње кај пред ме ти те над 10 ил ја ди евра

ЕВН ќе ѝ да де ре чи си 3 ми ли о ни евра 
на аген ци ја за нап ла та на дол го ви

Над 2,8 ми ли о ни евра ЕВН ќе ѝ
да де на аген ци ја та „Кре ди текс прес“
за да ги нап ла ти дол го ви те. Спо ред
рам ков ни от до го вор што е склу чен
кон кра јот на ми на та та го ди на „Кре -
ди текс прес“ во на ред ни те три го ди -
ни ќе им се ја ву ва по те ле фон на
долж ни ци те за да ги по тсе ти де ка
има ат неп ла те ни сме тки.

Од ЕВН ве лат де ка се од лу чи ле да
ан га жи ра ат аген ци ја на ме сто из вр -
ши те ли за тоа што ва ка по стап ка та
би ла по е вти на.

- Ан га жи ра ње то на над во реш ни -
те аген ции е ток му за да се из бег нат
по стап ки те за при сил на нап ла та пре -
ку из вр ши те ли, за тоа што тоа е мно -
гу по скап про цес за нап ла та на тие
по ба ру ва ња. Ка ко при мер, еден про -
цес на из вр шу ва ње од са ми от по че -
ток до кра јот, поч ну вај ќи од за вер ка
кај но тар и дру го, би зна че ло до пол -
ни те лен тро шок за ко рис ни ци те поч -
ну вај ќи од 5.400 де на ри па на го ре. Ов -
ла сту ва ње то што ѝ е да де но на ком -
па ни ја та „Кре ди текс прес“ е во име на
ЕВН да ги пре зе ме си те по треб ни че -
ко ри во ин те рес на нап ла та на по ба -
ру ва ња та од долж ни ци те. Ова е ед на
од ком па ни и те што има ат одо бру ва -
ње за ра бо та во оваа об ласт од Ми ни -
стерс тво то за фи нан сии и ќе по мог -
нат во над ми ну ва ње на проб ле ми те,
кои мо же да про из ле зат ако по ми не
ро кот во кој долж ни ци те тре ба да ги
на ми рат сво и те дол го ви пред иск лу -
чу ва ње, ту же ње и из вр шу ва ње.

По тре ба та од ва ква ус лу га е и на -
мет на та од не при јат ни те си ту а ции со
ко рис ни ци те ко га до а ѓа ат на ши те

еле ктро мон те ри на те рен да из вр шат
иск лу чу ва ње, а тие прет ход но од раз -
ни при чи ни не ги до би ле на ши те опо -
ме ни пре ку „Ма ке дон ска по шта“, ко -
ја тре ба да им ги до ста ви фа кту ри те
на вре ме и на ме сто то ка де што тре ба
да би дат до ста ве ни. Аген ци ја та има
за да ча те ле фон ски да ги кон та кти ра
долж ни ци те или пре ку до ста ве ни
пра тки за неп ла тен долг, да ги из ве -
сти за дол гот и мож но ста за иск лу чу -
ва ње - ве лат од ЕВН.

Од ЕВН не да ва ат ко мен тар да -
ли оваа ус лу га е пре ска па. Но по твр -
ду ва ат де ка овие, ре чи си 3 ми ли о -
ни евра, ќе ги при ја ват ка ко тро шок
до Ре гу ла тор на та ко ми си ја. И до -
кол ку Ре гу ла тор на та ко ми си ја ги
приз нае, тие ќе вле зат во це на та на
еле ктрич на та енер ги ја, што би зна -
че ло де ка пре ку сме тки те, па ри те
што ќе ги до бие „Кре ди текс пе рес“
ќе ги пла тат си те гра ѓа ни. 

- Ра бо та на Ре гу ла тор на та ко ми -
си ја е да од лу чи кои тро шо ци на ком -
па ни и те ќе вле зат во фор ми ра ње то
на це на та за КВ час еле ктрич на
енер ги ја. ЕВН Еле ктро ди стри бу ци -
ја, спо ред За ко нот за јав ни на ба вки,
ка ко ком па ни ја што е оп фа те на во
гран ко ви те до го во ри, е об вр за на за
си те на ба вки над 12 ми ли о на де на -
ри да об ја ви ме ѓу на ро ден тен дер. За
иста та ус лу га што ја ба ра ме об ја вен
е тен де рот за кој ус ло вот бе ше ква -
ли тет на ус лу га и нај ни ска це на. Та -
ка е из бра на ком па ни ја та со ко ја е
пот пи шан рам ко вен до го вор на по -
ве ќе го ди ни, а спо ред по ба ра но то
од неа и сра бо те но то та ка и ќе се

пла ќа ус лу га та. Ова зна чи де ка не
мо ра да би де иско ри сте на це ла та
су ма што е на ве де на во рам ков ни -
от до го вор - со оп шту ва ат од ЕВН.

Но За ко нот за јав ни на ба вки не
се при ме ну ва при до де лу ва ње до го -
во ри за јав ни на ба вки на ус лу ги што
ги да ва ат но та ри те, ад во ка ти те и из -
вр ши те ли те. Овој мо дел не ма да се
про ме ни ни ту со но ви те из ме ни на
За ко нот за јав ни на ба вки што се во
про це ду ра. Но се пак за ко нот не ги
огра ни чу ва аген ци и те, па тие сло -
бод но склу чу ва ат до го во ри за нап -
ла та на по ба ру ва ња та што ги има ат
прет при ја ти ја. 

Од Ми ни стерс тво то за фи нан -
сии не об јас ну ва ат на кој на чин јав -
ни те прет при ја ти ја тре ба да склу -
чу ва ат до го во ри за ва кви ус лу ги со
из вр ши те ли те.

- Во сог лас ност со чле нот 8 од За -
ко нот за јав ни на ба вки, одред би те од
за ко нот не се при ме ну ва ат за но тар -
ски и ус лу ги од из вр ши те ли. Не ма
про ме ни во овој дел во пред лог-за ко -
нот. За на чи нот на ан га жи ра ње на
нив ни те ус лу ги по ве ќе ин фор ма ции
мо же те да до би е те од нив ни те ко мо -
ри што има ат утвр де но та риф ник и
по дел ба по по драч ја - ве лат од Ми ни -
стерс тво то за фи нан сии.

Со пос лед ни те из ме ни на За ко нот
за из вр шу ва ње ра бот ни те гру пи во
Ми ни стерс тво то за прав да, за ед но со
прет став ни ци на Ко мо ра та на из вр -
ши те ли пред ло жи ја да се иск лу чат
аген ци и те за нап ла та, до кол ку до ве -
ри те лот поч нал по стап ка за при сил -
но из вр шу ва ње. 

Дол гот на др жа ва та ќе се за пи шу ва
се кој ден на веб-ап ли ка ци ја

Кол ку па ри се га дол жат др жа -
ва та, оп шти ни те и јав ни те прет -
при ја ти ја? На ова пра ша ње Ми ни -
стерс тво то за фи нан сии не ма од -
го вор. Отка ко ле то ска ми ни сте рот
за фи нан сии Дра ган Тев дов ски ја
пре зе де функ ци ја та и об ја ви де ка
ин сти ту ци и те му при ја ви ле долг
од 364 ми ли о ни евра, не ма ин фор -
ма ци ја да ли по де вет ме се ци овој
долг е на ма лен. Јав но ста сѐ уште
не ја знае ни ту стру кту ра та на дол -
гот. Кол ку од дол го ви те се во суд -
ска по стап ка, кол ку се за ста ре ни,
кол ку од нив се дос пе а ни, а неп ла -
те ни, а кои те ков но се пла ќа ат.

На ме сто од го во ри, Ми ни стерс -
тво то се га нај а ву ва нов за кон со
кој тре ба да се из бег не на тру пу ва -
ње не е ви ден ти ра ни дол го ви ка ко
во ми на то то. Вла да та ќе има це ло -
сен увид во си те пре зе ме ни, дос -
пе а ни и неп ла те ни об вр ски од
стра на на ор га ни те на др жав на та
власт, јав ни те уста но ви, фон до ви -
те и оп шти ни те, кои за кон ски ќе
би дат об вр за ни да ги еви ден ти ра -
ат во еден еле ктрон ски си стем.

- Во за врш на фа за е изра бо тка
на соф твер во кој си те ин сти ту -
ции ре дов но ќе ги по пол ну ва ат
по да то ци те пре ку веб-ап ли ка ци -
ја. Отка ко Со бра ни е то би да ло
под др шка за За ко нот за при ја ву -
ва ње и еви ден ци ја на об вр ски те,
овој соф твер бр зо мо же да се ста -
ви во функ ци ја. За ко нот ја по ми -
на вла ди на та про це ду ра. По крај
це лос на транс па рент ност во пог -
лед на тро ше ње то на јав ни те па -

ри во ид ни на, ва кво то ре ше ние ќе
при до не се и за по го ле ма од го вор -
ност и спре чу ва ње на на тру пу ва -
ње на дол го ви кај ин сти ту ци и те
во ид ни на - ве ли ми ни сте рот за
фи нан сии.

Но зо што фир ми те не ис пра ќа -
ат из вр ши те ли во др жав ни те ин -
сти ту ции? 

Ана ли ти ча ри те сме та ат де ка не
по стои са мо еден од го вор на ова
пра ша ње. 

Ба ра ње то ра бо та по се ко ја це -
на, сил на та кон ку рен ци ја, тра ди -
ци о нал ни от став де ка по ба ру ва -
ња та од др жа ва та не мо же да про -
пад нат, се са мо не кои од при чи ни -
те, сме та еко ном ски от ана ли ти чар
Пав ле Га цов.

- Фор ма ли зи ра ни те јав ни на -
ба вки, бу џе ти ра ње то на об вр ски -
те, пре зе ма ње то по го ле ми об вр -
ски, осо бе но пред из бо ри во од нос
на бу џет ски те рас хо ди, за о ста на -
ти те дол го ви... исто та ка се са мо
не кои од при чи ни те за го ле ми те
по ба ру ва ња на ком па ни и те од др -
жав ни те ин сти ту ции - ве ли Га цов.

Од го ди на на го ди на при ват ни -
те фир ми сѐ по мал ку ис пра ќа ат
из вр ши те ли во др жав ни те ин сти -
ту ции. Спо ред по да то ци те на Ко -
мо ра та на из вр ши те ли, во 2016 го -
ди на од др жа ва та пре ку из вр ши -
тел нап ла те ни се 14,6 ми ли о ни
евра. Прет ход на та 2015 го ди на,
еден ми ли он евра по ве ќе, од нос -
но 15,7 ми ли о ни евра. Ми на та та,
пак, из вр ши те ли те нап ла ти ле са -
мо 11,6 ми ли о ни евра. 
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