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Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

До ка де се из ме ни те на За -
ко нот за из вр шу ва ње што ги
изра бо ту ва Ми ни стерс тво то за
прав да (МП)? Ќе се на ма лу ва ат
ли се вкуп ни те тро шо ци во стру -
кту ра та на из врш ни те ре ше ни -
ја, ка ко што нај а ви пре ми е рот
Зо ран За ев? 

- Из ме ни те на За ко нот за из -
вр шу ва ње ќе би дат до ста ве ни
до Вла да та во нај кра ток мо жен
рок, нај ве ро јат но до кра јот на
овој ме сец. На ма лу ва ње то на
из вр ши тел ски те тро шо ци не се
пред мет на за ко нот ту ку на та -
ри фа та што ја до не су ва ми ни -
сте рот, врз ос но ва на прет ход -
на сог лас ност од Ко мо ра та на
из вр ши те ли. Со за ко нот се ре -
ви ди ра ат са мо ос но ви те за та -
ри фи ра ње и на ме сто до се гаш -
на та це на за ад ми ни стри ра ње
се пред ви ду ва на до ме сток за
обра бо тка на пред мет, тро шо -
ци и на спро ве де ни дејс тва. Со -
се ма е из вес но де ка та ри фа та
ќе би де пред мет на ре ви зи ја со
ог лед на кон ста ти ра на та пра -
кти ка на енорм но ви со ки из -
врш ни тро шо ци за ма ли па рич -
ни по ба ру ва ња, што пре диз ви -
ку ва го ле мо не за до волс тво кај
фи зич ки те ли ца, а осо бе но кај
со ци јал но ран ли ви те гру пи.

ДО ВЕ РИ ТЕ ЛИ, ДОЛЖ НИ ЦИ, 
ИЗ ВР ШИ ТЕ ЛИ

Мис ли те ли де ка има про -
стор за на ма лу ва ње, со ог лед на
тоа што Ко мо ра та на из вр ши те -
ли ве ќе пре ду пре ди де ка не кои
од из вр ши тел ски те кан це ла рии
се во ло ша фи нан си ска со стој -
ба и по стои опас ност од за тво -
ра ње? 

- Фи нан си ски те из ве штаи за
ра бо та на из вр ши те ли те по ка -
жу ва ат од лич ни ре зул та ти од -
нос но ге не рал но зго ле му ва ње
на при хо ди те на из вр ши те ли те
и тоа во ус ло ви на пад на но во -
при ме ни пред ме ти за 60 от сто.
Ка ко и да е, та ри фа та ќе би де
пред мет на ана ли за и ќе би де
ре зул тат на за ед нич ка со ра бо -
тка на Ми ни стерс тво то и на Ко -
мо ра та. 

Да ли со овие из ме ни не ма
да се на ру ши си сте мот на из вр -
шу ва ње?

- Не ста ну ва збор за на ру шу -
ва ње на си сте мот за из вр шу ва -
ње, ту ку на про тив до не су ва ње -
то на За ко нот за из ме ну ва ње и
до пол ну ва ње на За ко нот за из -
вр шу ва ње има цел да ја олес ни,
по ед но ста ви, по е вти ни и зго ле -
ми ефи кас но ста при ос тва ру ва -
ње на пра ва та на гра ѓа ни те, на
прав ни те ли ца и на си те учес -
ни ци во по стап ка та пред из вр -
ши тел, а во на со ка на над гра ду -
ва ње на си сте мот за бр зо и за
ефи кас но спро ве ду ва ње из вр -
шу ва ње и ос тва ру ва ње на пра -
ва та на до ве ри те ли те, по чи ту -
вај ќи го ин те гри те тот на долж -
ни кот. 

Си те ре ше ни ја пре то че ни во

одред би те на пред лог-за ко нот
се одраз на по тре би те од ре ша -
ва ње то на по стој ни те проб ле -
ми со кои се со о чу ва ат до ве ри -
те ли те, долж ни ци те и из вр ши -
те ли те во пра кти ка та, а во крај -
на ли ни ја сто панс тво то и гра -
ѓа ни те во по лес ни от при стап до
ос тва ру ва ње то на нив ни те пра -
ва и ин те ре си ка ко клу чен сег -
мент на вла де е ње то на пра во -
то во прав на та др жа ва. На ед но
се над ми ну ва ат и отво ре ни те
пра ша ња што про из ле гоа од
уки ну ва ње то на дел од одред -
би те од стра на на Устав ни от суд. 

Са мо мал про цент од гра ѓа -
ни те не ги пла ќа ат ре дов но
сме тки те. Мис ли те ли де ка со
ола ба ву ва ње на ус ло ви те за
пла ќа ње ги ста ва те во не по вол -
на со стој ба тие што ре дов но
пла ќа ат и де ка ќе ис пра ти те
по ра ка до мно зинс тво то де ка
не тре ба ре дов но да се пла ќа -
ат сме тки те? 

- За ко нот за из вр шу ва ње не
се за ни ма ва со ни ка кво ола ба -
ву ва ње на пла ќа ња та на дол го -
ви те ту ку ја уре ду ва по стап ка -
та за при сил но то из вр шу ва ње.
Ток му за ра ди тоа сме там де ка
со ни што За ко нот за из вр шу ва -
ње не мо же да вли јае во пра вец
на сти му ла ци ја на долж ни ци те
да не ги пла ќа ат сво и те сме тки
и дру ги те об вр ски. 

УСОГ ЛА СУ ВА ЊЕ СО 
ЕВРОП СКИ ТЕ СТАН ДАР ДИ

Ќе се ме ну ва ат ли и дру ги те
за ко ни, на при мер За ко нот за

об ли га ции за да не те че ка ма та
за ста ри те пред ме ти или да не
се бло ки ра ат си те сме тки ту ку
да се пов ле ку ва ат па ри од сме -
тка та ка де што има, по при ме -
рот на Ср би ја? 

- Во сог лас ност со Стра те ги -
ја та за ре фор ма на пра во суд ни -
от се ктор 2017-2022 пред ви де -
но е ме ну ва ње на За ко нот за об -
ли га ци о ни од но си во 2019 го -
ди на. На со ка та на ме ну ва ње за -
се га не е де фи ни ра на, а исто то
тоа ќе би де за да ча на екс перт -
ска ра бот на гру па, ко ја ќе има
за да ча да кре и ра ста би лен гра -
ѓан ско пра вен си стем пре ку по -
пол ну ва ње на по стој ни те прав -
ни праз ни ни и не го во усог ла -
су ва ње со европ ски те стан дар -
ди и со вре ме ни оп штес тве ни
те ко ви. Во мо мен тот МП е ин -
фор ми ра но де ка по стои пред -
лог-за кон за от пи шу ва ње  ка -
ма ти за нап ла та на дол го ви, кои
про из ле гу ва ат од ус лу ги од вр -
ши те ли на ко му нал ни деј но сти,
те ле фо ни ја, мо бил ни и каб лов -
ски опе ра то ри, одр жу ва ње за -
ед нич ки про сто рии, на вод ну -
ва ње и од вод ну ва ње зем јо дел -
ско зем ји ште што е под го тву -
ван од стра на на пра те ни ци од
Со бра ни е то на РМ. Име но, во
сог лас ност со за кон ски те ре -
ше ни ја за дол го ви ста ри и по
ед на де це ни ја, за кои гра ѓа ни -
те во оп што не зна е ле, се га се
нап ла ту ва ат де се ткрат но по ви -
со ки су ми од стра на на из вр ши -
те ли.

Во це ла та по стап ка по сто -
јат проб ле ми на по ве ќе ни воа -

гра ѓа ни те до би ва ат сме тки за
нап ла та на дол го ви, кои да ти -
ра ат од де ве де сет ти те, а до ве -
ри те лот е се ко гаш во пра во, за -
тоа што дол гот на ви сти на по -
стои. Не по стои на чин ка ко да
се за шти тат гра ѓа ни те. Ста ну -
ва збор за ил јад ни ци пред ме ти
што сто е ле во су до ви те. Најм -
но гу се ту же ни за па рич но по -
ба ру ва ње по фа кту ри за ус лу ги
од вр ши те ли на ко му нал ни деј -
но сти (еле ктрич на енер ги ја,
топ лин ска енер ги ја, во да, от -
пад, те ле фо ни ја, мо бил ни опе -
ра то ри, тро шо ци за ре дов но
одр жу ва ње за ед нич ки де ло ви
на згра да што се во етаж на
сопс тве ност) и за ус лу ги што им
се да ват на ко рис ни ци на во да
од стра на на вр ши те лот на во -
до сто пан ска деј ност (на вод ну -
ва ње и од вод ну ва ња). 

Од нез на чи те лен долг за не -
нап ла те на сме тка за ко му нал -
ни ус лу ги, по мно гу го ди ни по -
ми на ти од до би е на та ус лу га до -
би ва ат огром ни сме тки во кои
е вклу че на и са ма та ка ма та. До -
ве ри те ли те, прав ни ли ца, го
иско ри сти ја овој пер и од и по -
ра ди нив ни те па рич ни по ба ру -
ва ња за ко му нал ни ус лу ги и ус -
лу ги што им се да ва ат на ко рис -
ни ци те на во да од стра на на вр -
ши те лот на во до сто пан ска деј -
ност (на вод ну ва ње, од вод ну ва -
ња и др.), во сог лас ност со за -
кон ски те про пи си, не по нив на
ви на, на гра ѓа ни те им дос пе а -
ја пре ви со ки ка ма ти и тро шо -
ци на из вр шу ва ње на ко му нал -
ни те дол го ви.

Да ли во оваа ре фор ма ќе
тре ба од сво и те при хо ди 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 за
да се на ма лат тро шо ци те при
нап ла та на дол го ви те?

- Од го во рот на ова пра ша ње
нај ве ро јат но е вр зан со од го во -
рот на пет то то пра ша ње. Пре -
ра но е да се збо ру ва за де та ли
во си ту а ци ја ко га во мо мен тов
не ста ну ва збор за За ко нот за
об ли га ци о ни од но си. Ана ли зи -
те ќе по ка жат да ли се не оп ход -
ни из ме ни и на ма лу ва ња и на
дру ги те та ри фи. 

БЕСП ЛАТ НА ПРАВ НА ПО МОШ 

Еден од за ко ни те што се нај -
а ву ваа де ка се под го тву ва ат во
Ми ни стерс тво то е и За ко нот за
бесп лат на прав на по мош. Да ли
пред лог-за ко нот со др жи одред -
би за да ва ње прав на по мош за
ли ца та што се стран ки во из вр -
шу ва ње то. Кои ќе би дат по треб -
ни те ус ло ви што гра ѓа ни те тре -
ба да ги ис пол ну ва ат за да се
стек нат со пра во то бесп лат но
да ги за ста пу ва ад во кат пред из -
вр ши те ли те? 

- За ко нот за бесп лат на прав -
на по мош со др жи одред би за
се кун дар на БПП (од стра на на
aдво кат) во из вр шу ва ње са мо
во си ту а ции ко га се из вр шу ва
нед виж ност во ко ја долж ни кот
жи вее и ако ги ис пол ну ва ат ус -
ло ви те од чле нот 19 од За ко нот
за БПП. Тој за кон е сѐ уште во
по стап ка на до ра бо тка и не е
упат но да се пре зен ти ра ат де -
та ли кои не се де фи ни тив ни. 

Ко мо ра та на из вр ши те ли во
не кол ку на вра ти нај а ву ва ше
на ма лу ва ње на ад ми ни стра -
тив ни те тро шо ци и та кси на
гра ѓа ни те по ви ку вај ќи се на
бесп ла тен еле ктрон ски при -
стап до по да то ци од др жав ни
ор га ни, ме ѓу тоа во пра кти ка -
та тоа сѐ уште не за жи веа. Да -
ли пла ни ра те не ка кви актив -
но сти во оваа на со ка?

- Еле ктрон ски от при стап до
ин фор ма ци и те е сфе ра што ќе
би де по кри е на со вос по ста ве -
на та ин те ро пе ра бил ност во др -
жа ва та. Над ле жен ор ган за ин -
те ро пе ра бил но ста е Ми ни -
стерс тво то за ин фор ма тич ко
оп штес тво и ад ми ни стра ци ја,
па упат но е та му да се по ста ви
пра ша ње то до ка де е це ли от
про цес. Во ме ѓу вре ме Ко мо ра -
та на из вр ши те ли те под др жа -
на од Ми ни стерс тво то за прав -
да ги над ми ну ва по е ди неч ни те
проб ле ми, па, та ка, склу че ни се
ме мо ран ду ми за со ра бо тка со
Аген ци ја та за вра бо ту ва ње, Ми -
ни стерс тво то за труд и со ци ја -
ла, Ма тич на та еви ден ци ја, чи -
ја цел е да им се овоз мо жи бесп -
ла тен еле ктрон ски при стап до
по да то ци за фи зич ки ли ца за
да се по ед но ста ви и по е вти ни
при сил но то из вр шу ва ње. 

ИНТЕРВЈУ - ОЛИ ВЕР РИ СТОВ СКИ, ЗА МЕ НИК-МИ НИ СТЕР ЗА ПРАВ ДА 

Кре и ра ње ста би лен гра ѓан ско пра вен си стем
Ќе се ре ви ди ра из вр ши тел ска та та ри фа. - Пре ра но е да се збо ру ва за на ма лу ва ње на но тар ска та и на дру ги те та ри фи 


