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Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Кај из вр ши те ли те на ско ро ќе се нај дат над
2.000 пред ме ти за из вр шу ва ње што Ос нов ни -
от суд во Стру ми ца со го ди ни ги кри ел во фи о -
ки. На род ни от пра во бра ни тел Иџет Ме ме ти
обе ло де ни де ка стру мич ки от суд кри ел туж би
за неп ла те ни сме тки од 2005 до 2011 го ди на.
Гра ѓа ни те долж ни ци се га ќе тре ба да ги пла тат
за о ста на ти те сме тки со ка ма ти те што се на тру -
пу ва ле, а кои се га се 10 до 20 па ти по го ле ми од
ос нов ни от долг, алар ми ра на род ни от пра во -
бра ни тел. 

Туж би те се од опе ра то рот ВИП, ЈП „Ма ке -

дон ски шу ми“ - Бе ла си ца, „Ма ке дон ски те ле -
ко му ни ка ции“, а има и та кви прет при ја ти ја што
ве ќе не по сто јат, ка ко што е ЕСМ. Ком па ни и те
ту же ле на вре ме, но су ди и те овие пред ме ти не
ги ра бо те ле.

Не кои од ту же ни те гра ѓа ни на Стру ми ца и
око ли на та ве ќе под не ле туж би до Вр хов ни от
суд за су де ње во раз у мен рок, не кои под не ле
прет ста вки до на род ни от пра во бра ни тел. Но
ни ед но то ни дру го то не мо же да ги спа си од об -
вр ски те да ги пла тат огром ни те дол го ви, за што
Ос нов ни от суд во Стру ми ца во оп што не ги ра -

бо тел овие пред ме ти.
- Пос ле ди ци те од ва кво то не ра бо те ње, до -

кол ку туж би те во ме ѓу вре ме би дат ува же ни, ќе
одат на ди рект на ште та на гра ѓа ни те и тоа без
нив на ви на. По крај глав ни от долг тие ќе тре ба
да пла тат огром ни средс тва за ка ма та и тро шо -
ци. Она што за гри жу ва е фа ктот што ни ту ед на
од над леж ни те ин сти ту ции, пред сѐ Суд ски от
со вет на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, не ја за бе ле -
жа ле оваа по ја ва иа ко ста ну ва збор и за долг
вре мен ски пер и од и за го лем број пред ме ти -
ве ли Ме ме ти. 

Во од го во рот до на род ни от пра во бра ни тел,
но ва та пре тсе да тел ка на стру мич ки от суд, Ма -
ри на Абра ше ва, по твр ду ва де ка во мај ми на та -
та го ди на ги откри ла овие за фр ле ни де це ни -
ски пред ме ти, но ве ли де ка тие су дии што за -
та и ле се во пен зи ја, а еден од нив бил по чи нат.
Ста ри те пред ме ти ве ќе ги рас пре де ли ла кај су -
ди и те од гра ѓан ски от од дел, што зна чи де ка ако
ста нат пра во сил ни, гра ѓа ни те ќе мо ра да си ги
пла тат дол го ви те со енорм ни ка ма ти, би деј ќи
ком па ни и те не от пи шу ва ат дол го ви по ра ди не -
на вре ме но по ста пу ва ње на су дот.

Ва кви ста ри пред ме ти со на тру па ни ка ма -
ти из вр ши те ли те до би ја од су до ви те во 2011 го -
ди на. Со од лу ка на Ми ни стерс тво то за прав да,
над 600 ил ја ди пред ме ти, не кои ста ри и по 15
го ди ни, од су до ви те беа да де ни за из вр шу ва -
ње. Ка ма ти те беа не кол ку крат но по ви со ки од
глав ни от дол, па не за до вол ни те гра ѓа ни сво јот
гнев го свр теа кон из вр ши те ли те, кои ги ре а ли -
зи раа до ста са ни те плат ни на ло зи од су до ви те. 

Ил јад ни ци пред ме ти кри е ни во 
суд ски те фи о ки со на тру па ни ка ма ти
ќе стиг нат за из вр шу ва ње

Из вр ши те ли те ла ни нап ла ти ле 
ре корд ни 166 ми ли о ни евра

Ми на та та го ди на из вр ши те ли те во Ма ке до ни ја
по стиг на ле ре корд во нап ла та та во сво е то два на е -
сет го диш но по сто е ње. Ус пеш но би ле ре а ли зи ра ни
ду ри 63,3 от сто од вкуп но 88.723 под не се ни ба ра ња
или на до ве ри те ли те им би ле вра те ни ре корд ни 166
ми ли о ни евра, по ка жу ва из ве шта јот на Ко мо ра та
на из вр ши те ли те за 2017 го ди на. 

Са мо за спо ред ба, во 2016 го ди на про цен тот на
ре а ли зи ра ни пред ме ти бил нај ни зок со са мо 24 от -
сто, а то гаш до кан це ла ри и те на из вр ши те ли те стиг -
на ле најм но гу пред ме ти, ду ри 227.836.

По ве ќе од по ло ви на та од нап ла те ни те па ри или
94 ми ли о ни се со бра ни во Скоп је иа ко ре а ли за ци -
ја та та му е са мо 14 от сто. Нај го ле ма ре а ли за ци ја има
во Штип и во Све ти Ни ко ле со 24,7 от сто, а нај ни ска
во Те то во со са мо 8,23 от сто. Нај мал ку па ри нап ла -
ти ле из вр ши те ли те во При леп и во Кру ше во 2,698
ил ја ди евра.

Из ве шта јот на КИРМ по ка жу ва де ка за 12 го ди -
ни по сто е ње из вр ши те ли те нап ла ти ле 1,115 ми ли он
евра. 

Во пол за на др жа ва та из вр ши те ли те ла ни со бра -
ле 3 ми ли о ни евра, што е зна чи тел но по мал ку во
спо ред ба со 2016 го ди на ко га во др жав на та ка са би -
ле вра те ни 4,1 ми ли о ни евра. 

На сто панс тво то из вр ши те ли те му вра ти ле најм -

но гу па ри, ду ри 147 ми ли о ни евра, а на фи зич ки те
ли ца на зад им се вра те ни 16,5 ми ли о ни евра.

Но из ве шта јот на Ко мо ра та по ка жу ва де ка се на -
ма лу ва су ма та што из вр ши те ли те ја нап ла ќа ат од
др жа ва та. Ла ни со бра ле 11,6 ми ли о ни евра, во 2016
го ди на 14,6 ми ли о ни евра, а во 2015 г. од др жа ва та
би ле нап ла те ни 15,7 ми ли о ни евра.

Ста ти сти ка та на ко мо ра та по ка жу ва де ка бро јот
на прет ста вки те про тив из вр ши те ли те од го ди на на
го ди на се на ма лу ва. Во 2016 го ди на би ле под не се -
ни 297, во 2015 го ди на 352, а ла ни до Ко мо ра та на из -
вр ши те ли се до ста ве ни 249 прет ста вки про тив из -
вр ши те ли те. По ве ќе то од прет ста вки те се под не се -
ни од долж ни ци те 167, до ве ри те ли те до ста ви ле 61,
од стра на на тре ти ли ца се до ста ве ни 19 прет ста вки,
а 2 од учес ни ци во по стап ка пред суд. Ни ту ед на од
прет ста вки те не е при фа те на. Три се де лум но при -
фа те ни по ра ди по вре да на та ри фа та. Не кол ку прет -
ста вки се пов ле че ни или во ме ѓу вре ме се ре ше ни.
Во еден слу чај се да ва ини ци ја ти ва за вр ше ње над -
зор. Во из ве шта јот стои де ка три прет ста вки оста -
ну ва ат не ре ше ни и се пре фр ле ни во 2018 го ди на. 

Ми ни стерс тво то за прав да ми на та та го ди на под -
не ло три дис цип лин ски про тив из вр ши те ли. Дис -
цип лин ска та ко ми си ја на ко мо ра та изрек ла две па -
рич ни каз ни и ед на јав на опо ме на.

На ро ден пра во бра ни тел - ЕВН да 
до не се про це ду ра, а не пла ќа ње то на
дол гот на ра ти да за ви си од ше фот

На род ни от пра во бра ни тел по -
втор но кон ста ти ра де ка ЕВН сѐ
уште не ма до не се но ин те рен општ
акт, со кој на си те ко рис ни ци, а осо -
бе но на при пад ни ци те на ран ли ва
ка те го ри ја гра ѓа ни и на ли ца што се
на о ѓа ат во те шка фи нан си ско-ма -
те ри јал на со стој ба, ќе им би дат по -
ну де ни ед на кви мож но сти и ус ло -
ви за по втор но прик лу чу ва ње или
за пла ќа ње на дол гот на по ве ќе ра -
ти што, пак, ќе до ве де до ед на ков
трет ман за си те, а не за исто то тоа
од одре де ни ра ко во ди те ли да се од -
лу чу ва са мо стој но и се ле ктив но.

Не по сто јат ни ту ефи кас ни про -
це ду ри за еви ден ци ја на по е ди неч -
ни те уп ла ти на гра ѓа ни те за ту жен
долг и следс тве но на тоа, ин фор ми -
ра ње за та ква та со стој ба на из вр -
ши те лот што го спро ве ду ва из вр -
шу ва ње то, по ра ди што исти от долг
им се нап ла ќа двој но. 

На род ни от пра во бра ни тел ба -

ра да се на пра ват ква ли тет ни из ме -
ни на За ко нот за из вр шу ва ње, со кои
ќе се скра тат ви со ки те тро шо ци и
ка ма ти при из вр шу ва ње. 

Пра во бра ни те лот во сво јот го -
ди шен из ве штај пре по ра чу ва од За -
ко нот за из вр шу ва ње да се из зе мат
средс тва та од суб вен ции за зем јо -
делс тво и сто чарс тво.

- Да не се при ме ну ва ат мер ки те
за при сил на нап ла та на дол гот (бло -
ки ра ње на транс ак ци ски те сме тки)
во по стап ки те за из вр шу ва ње, сѐ до -
де ка из вр ши те лот не до бие ин фор -
ма ци ја за ос но ва та на при ма ња што
ги ос тва ру ва долж ни кот. Из вр ши -
те лот да не пре зе ма мер ки за нап -
ла та та на дол гот со кој е за дол жен
долж ни кот во по стап ки те за из вр -
шу ва ње, без уред но и на вре ме но да
го ин фор ми ра долж ни кот за по -
стап ка та на из вр шу ва ње - стои во
пре по ра ки те на на род ни от пра во -
бра ни тел.

УЈП бло ки ра ла 
со ци ја лен слу чај 
за ра ди о ди фуз на 
та кса 

Упра ва та за јав ни при хо ди бло ки -
ра ла ко рис ник на со ци јал на по мош за
неп ла те на ра ди о ди фуз на та кса. По ин -
тер вен ци ја од на род ни от пра во бра ни -
тел, по стап ка та за при сил на нап ла та е
за пре на. 

Ова не е единс тве ни от слу чај што
про тив УЈП го за бе ле жал на род ни от
пра во бра ни тел во из ве шта јот за 2017 го -
ди на. Гра ѓа нин од Ки че во бил бло ки -
ран од УЈП за нап ла та на па рич на каз -
на за на во ден со о бра ќа ен пре кр шок во
ви си на од 300 евра. УЈП ста ви ла за бра -
на на ед на тре ти на од пла та та во прет -
при ја ти е то ка де што тој ра бо тел. Но чо -
ве кот се по жа лил де ка ни ко гаш не сто -
рил та ков пре кр шок. По ин тер вен ци ја
од на род ни от пра во бра ни тел е откри е -
но де ка пре су да та се од не су ва за дру го
ли це, а по гре шка на су дот на пи шан е
по гре шен ма ти чен број.


