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Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Вла да та фор ми ра ра бот на гру -
па што тре ба да изра бо ти за кон ски
из ме ни за на ма лу ва ње на се вкуп ни -
те тро шо ци во стру кту ра та на из врш -
ни те ре ше ни ја. Пре ми е рот Зо ран За -
ев ре че де ка е пред ви де но по стој ни -
те 42 та ри фи во из вр ши тел ски те
служ би да се на ма лат на де се ти на?
Има ли про стор за на ма лу ва ње?

Се на де ва ме де ка ќе до би е ме по -
ка на ка ко ко мо ра да учес тву ва ме во
ра бот на та гру па од при чи на што ка -
ко што бе ше нај а ве но, ста ну ва збор
за за кон ски из ме ни од нос но за из -
ме ни на та ри фа та на из вр ши те ли -
те, а ние сме нај по ви ка ни да учес -
тву ва ме во овие из ме ни би деј ќи сме
нај по го де ни од исти те тие. Во из ја -
ва та на пре ми е рот, точ но е де ка беа
спо ме на ти број на та ри фи, ме ѓу тоа
во овој мо мент не мо жам да ко мен -
ти рам во отсус тво на по кон крет ни
по да то ци за што ста ну ва збор во
пред ло гот на Вла да та. Да ли ста ну -
ва збор за на ма лу ва ње на ста вки од
на ша та та ри фа на име из врш ни дејс -
тва или ста ну ва збор за на ма лу ва ње
на тро шо ци те за из вр шу ва ње, кои
всуш ност прет ста ву ва ат тро шо ци
по вр за ни око лу из вр шу ва ње то ка ко
на при мер ре ал ни та кси и ма те ри -
јал ни тро шо ци, не сме из ве сте ни, но
се ка ко отка ко ќе го до би е ме офи ци -
јал ни от пред лог ќе го из не се ме и на -
ши от став по исто то тоа. Во мо мен -
тот на ша та про це на е де ка  добар дел
извршителските кан це ла ри и се во
ло ша финансиска состојба и е загро -
зен нивниот опстанок.

2. Од еден дел од сво и те при хо -
ди тре ба да се отка жат и но та ри те
и др жа ва та и да се от стра нат до пол -
ни тел ни те ад во кат ски тро шо ци, а
по ба ру ва ња та за ко му нал ни те ус -
лу ги да ги нап ла ќа ат са ми те прет -
при ја ти ја. Да ли овие нај а ви за про -
ме на зна чат де ка за ко ни те прет ход -
но беа на бр зи на до не се ни?

Се пак, но та ри те и ад во ка ти те
тре ба да се из јас нат око лу овој пред -
лог на Вла да та, наш став е де ка се
по треб ни се ри оз на ана ли за и учес -
тво на прет став ни ци на си те ко мо -
ри и екс перт ска та јав ност за да мо -
же да се дој де до ре ше ние што ќе би -
де од ед на стра на за до во ли тел но за
гра ѓа ни те, а од дру га стра на ќе би де
при фат ли во за прав на та фе ла. За -
ко ни те за но та ри јат и за из вр шу ва -
ње, со кои ме ѓу дру го то бе ше ре гу -
ли ра но и учес тво то на ад во ка ти те
во овие по стап ки, беа пред мет на оп -
сер ва ци ја од стра на на Европ ска та
ко ми си ја и во из ве шта јот за Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја за 2016 го ди на бе -
ше за бе ле жа но де ка: „На бр зи на беа
на пра ве ни по ве ќе из ме ни и до пол -
ну ва ња на за кон ска та рам ка, со скра -
те ни по стап ки за до не су ва ње и без
со од вет на кон сул та ци ја со за сег на -
ти те про фе сии, ме ѓу дру го то и во об -
ла сти те но та ри и из вр ши те ли или,
она му ка де што е со од вет но, со
Европ ска та ко ми си ја и/или Ве не ци -
јан ска та ко ми си ја и де ка но ви те за -
ко ни за но та ри и за из вр ши те ли, кои
поч наа со при ме на во 2017, се до не -
се ни и по крај го ле ми те кри ти ки“. 

3. Што оче ку ва те од но ви от за -
кон за из вр шу ва ње?

Има ме го ле ми оче ку ва ња од но -
ви от за кон, пред сѐ и нај важ но оче -
ку ва ме де ка ќе се нај де ре ше ние за
нап ла та на на ши те по ба ру ва ња ка -
ко из вр ши те ли, а тоа во мо мен тов
ни е отеж на то по ра ди уки ну ва ње на

зак лу чо кот за утвр ду ва ње тро шо ци
ка ко из врш на ис пра ва со од лу ка на
Устав ни от суд на РМ. Из ме ни те на
за ко нот се вра ќа ат на пр во бит но
пред ви де ни те по треб ни ус ло ви за
име ну ва ње из вр ши тел и за ме ник-
из вр ши тел, при што се на пу шта
кон цеп тот за актив но зна е ње стран -
ски ја зик, во ус ло ви на не ма ње ни -
ка ква по тре ба од не го во поз на ва -
ње во се којд нев на та ра бо та на из -
вр ши те лот, ба рем со ог лед на на ше
ве ќе ско ро 12-го диш но искус тво.
Исто та ка на ба за на пра кти ка та од
оваа го ди на и по ве ќе, се по ка жа де -
ка кон цеп тот за де жу ра ње од из вр -
ши тел во гра до ви те ка де што не ма
име ну ва но из вр ши тел не да де ре -
зул тат и бе ше под не се но са мо ед но
ба ра ње за из вр шу ва ње во де но ви
ко га из вр ши тел бе ше при су тен во
про сто ри и те на оп шти на та, при чи -
на по ра ди ко ја со из ме ни те се бри -
ше оваа об вр ска за из вр ши те ли те.

4. Де но ви ве сме све до ци на ор -
га ни зи ра но не за до волс тво на гру -
па гра ѓа ни, кои ба ра ат ит ни из ме -
ни на За ко нот за из вр шу ва ње, одб -
ло ки ра ње на бан кар ски те сме тки
за фи зич ки те ли ца, па ду ри и уки -
ну ва ње на из вр ши те ли те. Гос по ди -
не Ди мов што ќе се слу чи до кол ку
се уки не про фе си ја та из вр ши тел?
Да ли на ви сти на ре ше ни е то е во тоа?

Де мо крат ско пра во е пра во то на
ор га ни зи ра ње про те сти, и јас го по -
чи ту вам тоа. Но во кон крет ни от слу -
чај убе ден сум де ка ре ше ни е то не е
во тоа да се уки нат из вр ши те ли те.
Спо ред мо е то мис ле ње, со ог лед на
ре зул та ти те по стиг на ти со овој нај -
ре форм ски за кон, не би тре ба ло ни -
ка ко да дој де до уки ну ва ње на про -
фе си ја та, а од дру га стра на ста вот
на Вла да та на РМ е ја сен и не се раз -
мис лу ва за ва ква оп ци ја. За да им
се из ле зе во пре срет на ба ра ња та на
гра ѓа ни те по треб ни се из ме ни на
дру ги за ко ни, ка ко на при мер За ко -
нот за об ли га ци о ни од но си ка де

што е ре гу ли ра на ка ма та, по на та му
За ко нот за пла тен про мет за да се
уре ди пра ша ње то со авто мат ско то
бло ки ра ње на си те сме тки на гра -
ѓа ни нот пре ку ин тер бан кар ски от
си стем, бло ка ди по ра ди кои ние из -
вр ши те ли те тр пи ме најм но гу број -
ни кри ти ки, ка ко и пре то чу ва ње на
ме мо ран ду мот по стиг нат со Ми ни -
стерс тво то за труд и со ци ја ла во за -
кон ско ре ше ние. Ко мо ра та стои на
рас по ла га ње да раз го ва ра ме за овие
пра ша ња што ги ма чат гра ѓа ни те со
си те ре ле вант ни ин сти ту ции.

Да ли Европ ска та ко ми си ја има
за бе ле шки за ра бо та та на из вр ши -
те ли те во из ве шта јот за на пре до кот
на Ма ке до ни ја? Се да ва ат  ли не ка -
кви на со ки?

Да, во нај но ви от из ве штај за на -
пре до кот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја за 2017 го ди на, Европ ска та ко -
ми си ја има за бе ле жа но де ка по -
чи ту вај ќи ги кри ти ки те за пос лед -
ни те из ме ни на за ко ни те за но та -
ри те и из вр ши те ли те, се пла ни ра -
ат по на та мош ни из ме ни. Всуш -
ност, пред лог-из ме ни те се во за -
врш на фа за. Ра бот на та гру па при
Ми ни стерс тво то за прав да за вр -
ши со ра бо та и ги до ста ви пред -
лог-из ме ни те за кои ние да дов ме
свое мис ле ње, а по тоа се одр жа и
јав на рас пра ва во Вла да та на ко ја
учес тву ваа си те за ин те ре си ра ни
стра ни. Се на де ва ме де ка во нај и -
тен рок пред лог-из ме ни те на за -
ко нот ќе би дат во со бра ни ска про -
це ду ра.

Не кол ку пра те ни ци во Со бра -
ни е то по ве доа ини ци ја ти ва за
изра бо ту ва ње за кон ско ре ше ние
за от пи шу ва ње на ка ма ти те за
стру ја за го лем број гра ѓа ни. Да ли
тоа мо же да го на ма ли при ти со кот
врз из вр ши те ли те?

Ка ма ти те се по ба ру ва ње на до -
ве ри те ли те, до кол ку до ве ри те ли -
те се сог ла сат со ова за кон ско ре -
ше ние се раз би ра де ка ние ќе го
нап ла ти ме са мо глав ни от долг без
ка ма ти те. Јав но ста тре ба да би де
за поз на е на со фа ктот де ка из вр -
ши те ли те не ги нап ла ќа ат ка ма ти -
те за сво ја сме тка. Ста ну ва збор за
не што што од нас го ба ра ат до ве -
ри те ли те и ка ма та та се нап ла ќа во
нив но име и за нив на сме тка, во
сог лас ност со суд ски те од лу ки.
Пред не кол ку го ди ни, со За ко нот
за ед но крат но от пи шу ва ње дол го -
ви на гра ѓа ни те се на пра ви ак ци -
ја што ја спро ве де Вла да та на РМ
за от пис на дол го ви, а ја ре а ли зи -
рав ме ние ка ко ко мо ра за ед нич ки
со Ми ни стерс тво то за фи нан сии
со кое склу чив ме до го во ри, и на
овој на чин на гра ѓа ни те што беа
примaте ли на со ци јал на па рич на
по мош, ли ца во со ци ја лен ри зик и
не вра бо те ни ли ца по дол го од 12
ме се ци им беа от пи ша ни ста ри
дол го ви за стру ја, пар но, ра ди о ди -
фуз на та кса и слич но. Крај но, ко -
мо ра та оваа го ди на до ста ви свој
пред лог до Вла да та на РМ пред ла -
гај ќи Ми ни стерс тво то за прав да
да ини ци ра из ме на на За ко нот за
об ли га ци о ни те од но си во одред -
би те што го ре гу ли ра ат те че ње то
на ка ма та та, на на чин што каз не -
на та ка ма та за ко му нал ни те дол -
го ви би ли ми ти ра ла и би се пред -
ви де ло таа да те че до по стиг ну ва -
ње на ви си на та на глав ни от долг.
Ва кво то ре ше ние кол ку што е
прав но, тол ку по ве ќе е еко ном ски
из др жа но со ог лед на пла теж на та
моќ на гра ѓа ни те во Р. Ма ке до ни -
ја, а во при лог по тсе ту ва ме на чле -
нот 401 од За ко нот за об ли га ци о -
ни те од но си („Служ бен лист на
СФРЈ“ бр. 29 од 26 мај 1978 го ди на):
„Ка ма та та пре ста ну ва да те че ко -
га су ма та на вта са ни те, а не исп ла -
те ни ка ма ти ќе ја до стиг не глав -
ни ца та“. 

ИНТЕРВЈУ - ЗОРАН ДИМОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ

Уки ну ва ње то на из вр ши те ли те 
ни ка ко не е ре ше ние

Та риф ни кот на из вр ши те ли те оста ну ва во си ла за -
што устав ни те су дии од лу чи ја да не по ве дат по стап -
ка по прет ста вка та за оце ну ва ње на не го ва та устав -
ност. Ини ци ја ти ва та за пре ис пи ту ва ње бе ше до ста -
ве на од фи зич ко ли це, кое го ос по ру ва ше на чи нот на
кој бил до не сен та риф ни кот. За су дот, пак, не се ос -
но ва ни на во ди те де ка чле но ви те од за ко нот се про -
ти ву став ни. 

- Ос по ре ни от пра вен акт за кој се ве ли де ка бил без
при ба ве но мис ле ње од Ко мо ра та на из вр ши те ли е не -
ос но ва но од при чи на што мислeње то при ба ве но од Ко -
мо ра та на из вр ши те ли на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја е до -
ста ве но до Устав ни от суд ка ко до каз. Со ова се утвр ди
де ка во фа за на изра бо ту ва ње на ос по ре ни от акт би ло
при ба ве но мис ле ње од Ко мо ра та на из вр ши те ли ка ко
што пред ви ду ва за ко нот - ве лат од Устав ни от суд.

До пол ни тел но, Устав ни от суд не по ве де по стап ка
ни ту за чле нот 84 од За ко нот за из вр шу ва ње со кој на
из вр ши те ли те им се овоз мо жу ва да вр шат пре трес на
ли ца та во ста нот, од нос но до мот.

- Под но си те лот сме та де ка во Ма ке до ни ја тра ди -
ци о нал но во еден дом жи ве ат по ве ќе ге не ра ции или

до ма ќи ни те жи ве ат со пот ста на ри со кои не се во род -
нин ска по вр за ност, па пре зе ма ње то дејс тва од стра -
на на из вр ши те ли те ги воз не ми ру ва ло дру ги те чле -
но ви на се меј на та за ед ни ца, по себ но ма ло лет ни те де -
ца, и им оста ва ло трај ни не га тив ни ду шев ни пос ле -
ди ци, а не са мо на ли ца та врз кои се спро ве ду ва ло из -
вр шу ва ње то. Су дот утвр ди де ка ос по ре ни те одред би
од чле нот 84 на за ко нот не мо же да се сме та де ка прет -
ста ву ва ат по вре да на устав но то пра во на не по вред -
ли вост на до мот во на ве де на та си ту а ци ја, ту ку прет -
ста ву ва ат уре ду ва ње на спе ци фич на ма те ри ја - ве лат
од Устав ни от суд. 

Од би е на е и прет ста вка та за из ме ни те на одред -
би те од за ко нот за из вр ши те ли што ги одре ду ва ат ус -
ло ви те за име ну ва ње из вр ши тел. Под но си те лот на
оваа ини ци ја ти ва, пак, сме тал де ка со за кон ски те из -
ме ни, ид ни те из вр ши те ли би ле до ве де ни во не ед на -
ква по лож ба на сме тка на се гаш ни те. 

- Пра ва та што ги стек на ле ли ца та име ну ва ни за из -
вр ши те ли или за ме ни ци на из вр ши те ли спо ред ус ло -
ви те од ста ри от за кон за из вр шу ва ње, не ги гу бат стек -
на ти те пра ва, и по поч ну ва ње на при ме на та на но ви -
от за кон по ра ди што на во ди те во ини ци ја ти ва та за
прав на не си гур ност се не ос но ва ни - ве лат од Устав -
ни от суд.

Уста вен суд: Та риф ни кот на из вр ши те ли те 
оста ну ва во си ла 
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