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Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Гра ѓа ни те долж ни ци во ид ни на
ќе мо жат да ба ра ат бесп ла тен ад -
во кат ко га из вр ши тел ќе ги про да -
ва ста нот или ку ќа та во ко ја тие жи -
ве ат. Но ви от пред лог-за кон за бесп -
лат на прав на по мош што го под го -
тву ва Ми ни стерс тво то за прав да го
пред ви ду ва са мо овој еден вид по -
мош пред из вр ши те ли те. Но, се пак,
од Ми ни стерс тво то ве лат де ка ста -
ну ва збор са мо за на црт-текст и де -
ка ни што не е ко неч но. 

- Ко неч ни ре ше ни ја што би би -
ле со др жа ни во за ко нот не ма. Во
мо мен тот во Ми ни стерс тво то за
прав да се ра бо ти на из ме ни те на За -
ко нот за бесп лат на прав на по мош
и се разг ле ду ва ат по ве ќе вер зии и
мож ни ре ше ни ја што би би ле со др -
жа ни во ко неч ни от текст. Спо ред
пос лед на та пред лог-вер зи ја, пред -
ви де но е да се одо бру ва ад во кат во
по стап ка пред из вр ши тел са мо во
слу чај ко га се ра бо ти за про даж ба
на нед ви жен имот во кој под но си -
те лот жи вее - ин фор ми ра ат од Ми -
ни стерс тво то за прав да.

Во Ма ке дон ско то здру же ние на
мла ди прав ни ци (МЗМП) се којд нев -
но се обра ќа ат гра ѓа ни ба рај ќи прав -
на по мош за раз лич ни пра ша ња, ме -
ѓу кои и за из вр шу ва ње то. По мо шта
што ја ба ра ат нај че сто се од не су ва на
ус лу ги те што мо жат да ги до би јат
иск лу чи во од ад во ка ти те - пи шу ва -
ње пис ме ни под не со ци во фор ма на
при го во ри и жал би и нив но за ста пу -
ва ње во те кот на по стап ка та до кол -
ку има по тре ба од за ста пу ва ње. 

- Нај че сто се жа лат на ге не рал ни -
от трет ман при из вр шу ва ње то - ве ли
Еле на Ге ор ги ев ска од здру же ни е то. 

До ста ва та се ко гаш е проб лем,
па во нај го ле ми от број слу чаи стран -
ки те не се ни за поз на е ни де ка во тек
е из врш на по стап ка и осоз на ва ат
ко га тре ба да пла тат опре де ле на ус -
лу га а не мо жат, би деј ќи сме тка та
е ве ќе бло ки ра на. 

- Проб лем се ја ву ва ко га се бло -
ки ра и сме тка ка де што се при ма ат
па рич ни средс тва од не кое пра во
од со ци јал на за шти та. Долж ни кот
ќе тре ба да ја исп ла ти до пол ни тел -
но ус лу га та на бан ка та за да се из -
вр ши деб ло ки ра ње на сме тка та,
што, се ка ко, за не го прет ста ву ва до -
пол ни те лен тро шок. Исто та ка, ме -
ѓу проб ле ми те што ги из не су ва ат е
и из вр шу ва ње за ста ре ни дол го ви,

за кои не пра вил но и не на вре ме но
би ло од нос но не би ло при го ва ра -
но. Има го лем број слу чаи во кои
гра ѓа ни те не зна ат да оце нат да ли
има не ко ја не пра вил ност во из вр -
шу ва ње то, осо бе но ка ко да по ста -
пат ко га има и ка де да се обра тат за
да ги за шти тат сво и те пра ва - об јас -
ну ва Ге ор ги ев ска. 

Здру же ни е то бе ше член на ра -
бот на та гру па за под го то вка на за -
ко нот за бесп лат на прав на по мош
фор ми ра на од стра на на ми ни сте -
рот за прав да и со свои су ге стии
учес тву ва ше во не го во то пи шу ва ње.

- Во прин цип, нај го ле ми от проб -
лем со си сте мот на бесп лат на прав -
на по мош бе ше во пре го ле ма та
огра ни че ност на прав ни те пра ша -
ња за кои мо же да се одо бри иста -
та таа, пре стро ги те ус ло ви на со че -

ни кон ба ра те лот, дол жи на та на по -
стап ка та за неј зи но ос тва ру ва ње,
пре го ле ма та фор мал ност, не ма ње -
то ин те рес на здру же ни ја та да се
вклу чат во др жав ни от си стем со
нив но то оста ва ње на мар ги ни те, во
смис ла по сто е ње на го лем број ус -
ло ви за ре ги стра ци ја, а при тоа не -
ма ње ни ка ква бе не фи ци ја. По на та -
му, не оп фа ќа ње на суд ски те та кси
и тро шо ци што ќе се по ја ват за ко -
рис ни кот во те кот на за шти та та на
не го ви те пра ва и, се ка ко, ни зок сте -
пен на мо ти ва ци ја на ад во ка ти те
при да ва ње ква ли тет на прав на по -
мош, би деј ќи нив но то на до ме сту -
ва ње на да де ни те ус лу ги бе ше со 30-
про цент но то на ма лу ва ње од ва жеч -
ка та ад во кат ска та ри фа - ве лат од
здру же ни е то. 

За ко нот за бесп лат на прав на по -
мош бе ше до ста вен до Со бра ни е то
на РМ на гла са ње, но по одр жа на та
јав на рас пра ва бе ше вра тен на до -
ра бо тка.

- Се га, го лем ис че кор во но ви от
за кон е тоа што суд ски те та кси и
тро шо ци, ка ко и средс тва та за ве -
шта че ње, се ста ве ни во оп се гот на
бесп лат на та прав на по мош. Зго ле -
мен е и оп се гот на прав ни пра ша ња

за кои ќе мо же да се по ба ра бесп -
лат на прав на по мош. Се на де ва ме
де ка со овие по до бру ва ња ќе се нај -

де на чин да се олес ни при ста пот до
прав да та за оние што има ат нај го -
ле ма по тре ба - до да ва Ге ор ги ев ска.

Бесп ла тен ад во кат при из врш но 
дејс тво на ку ќа та на долж ни кот
Го лем ис че кор во но ви от за кон за бесп лат на прав на по мош е тоа што суд ски те та кси и тро шо ци, ка ко и средс тва та за ве шта че ње, се ста ве ни во оп се гот на
бесп лат на та прав на по мош, а зго ле мен е и оп се гот на прав ни пра ша ња за кои ќе мо же да се по ба ра бесп лат на прав на по мош 

По ра ди си стем ска гре шка во УЈП, 
гра ѓа ни те не мо жат да одат во пен зи ја

Ин фор ма тич ки от си стем на Фон дот за пен зи ско то и ин ва лид ско то
оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја од тех нич ки при чи ни не ги при фа ќа и не ги
чи та пра вил но по да то ци те за до пол ни тел но уп ла те ни при до не си пре -
ку из вр ши тел или пре ку Упра ва та за јав ни те при хо ди, со што гра ѓа ни те
не мо жат да ос тва рат пра во на пен зи ја. На род ни от пра во бра ни тел пра -
шу ва кол ку вре ме ѝ е по треб но на Упра ва та за јав ни при хо ди да ја ис -
пра ви гре шка та во си сте мот.

- УЈП со го ди ни се прав да де ка проб лем се одред би те од За ко нот за
при до не си од за дол жи тел но со ци јал но оси гу ру ва ње и си сте мот на бру -
то-пла та, во ве ден во 2009 го ди на, во сог лас ност со кои не се доз во лу ва
при до не си те да се уп ла ту ва ат по е ди неч но. Но, и по крај утвр де ни от про -
пуст, УЈП со го ди ни не пре зе ма ни ка кви ефе ктив ни дејс тва за над ми ну -
ва ње на овој проб лем и за на о ѓа ње со од вет но ре ше ние, иа ко за ова има
го лем број ба ра ња од за сег на ти те гра ѓа ни и од Ко мо ра та на из вр ши те -
ли на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Та ква та со стој ба иск лу чи во е на ште та на
ка те го ри ја та гра ѓа ни-оси гу ре ни ци, за тоа што пред Фон дот на пен зи ско
и ин ва лид ско оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја не мо жат да го ос тва рат пра -
во то на пен зи ја или го ос тва ру ва ат во по мал из нос од ре ал ни от - стои во
из ве шта јот на на род ни от пра во бра ни тел.

На род ни от пра во бра ни тел да де пре по ра ка до УЈП да овоз мо жи пра -
ктич на ре а ли за ци ја на си те нап ла те ни па рич ни средс тва што се на о ѓа -
ат на транс ак ци ски те сме тки на из вр ши те ли те, а се од не су ва ат на пла -
ќа ње на об вр ски те за пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње на сме тка на
Фон дот на пен зи ско и ин ва лид ско оси гу ру ва ње на Ма ке до ни ја.

При из вр шу ва ње то да се во ди сме тка
за до сто инс тво то на долж ни ци те

На род ни от пра во бра ни тел (НП) ба ра Упра ва та за јав ни при хо ди, гра -
дот Скоп је и оп шти ни те, при при сил на нап ла та на да но чен долг на гра -
ѓа ни те, да во дат сме тка за до сто инс тво то на долж ни ци те и на нив ни те
се мејс тва, ка ко и за тоа из вр шу ва ње то да би де по по вол но за долж ни -
кот. Тоа зна чи ре ше ни ја та за при сил на нап ла та за дол жи тел но да ги под -
го тву ва ат, по чи ту вај ќи ги огра ни чу ва ња та на из вр шу ва ње то од чле нот
130 од За ко нот за да ноч на по стап ка и чле нот 57 од За ко нот за да но ци те
на имот.

- На род ни от пра во бра ни тел во те кот на 2017 го ди на до Вла да та по -
втор но под не се ини ци ја ти ва за из ме ну ва ње и до пол ну ва ње на За ко нот
за да ноч на по стап ка и За ко нот за да но ци те на имот. Со та кво то нор ма -
тив но ре ше ние ќе се по стиг не по го ле ма прав на си гур ност во из вр шу ва -
ње то на на ло зи те од транс ак ци ска та сме тка на долж ник фи зич ко ли це,
од нос но долж ни кот ќе има мож ност да ги ос тва ри сво и те за кон ски пра -
ва на огра ни чу ва ње при из вр шу ва ње то од пла та и дру ги те ос но ви. Ме -
ѓу тоа, освен фор мал ни от од го вор, до би ен од Ми ни стерс тво то за фи нан -
сии де ка „ќе ги има пред вид на ве де ни те за бе ле шки во ини ци ја ти ва та и
по на пра ве ни оп сеж ни и це лос ни ана ли зи ќе при ста пи кон со од вет ни
за кон ски из ме ни“, во ме ѓу вре ме ни што пра ктич но не е

на пра ве но, ни ту пре зе ме но - ве лат откај на род ни от пра во бра ни тел. 
При тоа, на род ни от пра во бра ни тел ре а ги ра на не со ра бо тка та на гра -

дот Скоп је, што во кон ти ну и тет трае со го ди ни.

Гра ѓа ни те и по на та му ба ра ат по мош од на род ни -
от пра во бра ни тел за по стап ки при из вр шу ва ње. Во
нај го лем број слу чаи ста ну ва збор за по стап ки во кои
ка ко до ве ри те ли се ја ву ва ат јав ни те прет при ја ти ја или
ком па нии да ва те ли на одре де ни ус лу ги, кои ба ра ат
нап ла та на дол го ви за ко му нал ни, те ле ко му ни ка ци -
ски ус лу ги, ка ко и за ко ри сте ње еле ктрич на енер ги ја,
топ лин ска енер ги ја и во да.

Гра ѓа ни те се жа ле ле де ка не би ле ин фор ми ра ни
за по сто е ње то на дол гот од стра на на из вр ши те лот, за
за ста ре ност на дол гот или по ба ру ва ња та ве ќе би ле
пла те ни, ка ко и из вр шу ва ње иа ко сѐ уште во тек би ла
по стап ка по жал ба пред суд.

- На род ни от пра во бра ни тел ин тер ве ни ра со ука -

жу ва ња и пре по ра ки до из вр ши те ли те за пра вил на
при ме на на одред би те од За ко нот за из вр шу ва ње и во
нај го лем број слу чаи из вр ши те ли те по ста пу ваа по ука -
жу ва ња та. Во мал број слу чаи не кои од из вр ши те ли -
те не ги ис по чи ту ваа ука жу ва ње то и пре по ра ка та на
на род ни от пра во бра ни тел и за тоа на род ни от пра во -
бра ни тел ги кри ти ку ва ше нив ни те по стап ки јав но во
ме ди у ми те - об јас ну ва ат од ка би не тот на на род ни от
пра во бра ни тел. 

Има ло и не кол ку слу чаи во кои гра ѓа ни те се жа ле -
ле на ви со ки тро шо ци, но на род ни от пра во бра ни тел
кон ста ти рал де ка тие би ле во сог лас ност со та ри фа -
та за на гра ди и дру ги те тро шо ци за ра бо та на из вр ши -
те ли те.

На род ни от пра во бра ни тел јав но ги кри ти ку ва 
из вр ши те ли те што не по ста пу ва ат по пре по ра ки те


