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ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ

Стран ка та или учес ни кот што сме та
де ка при из вр шу ва ње то се сто ре ни не -
пра вил но сти мо же да под не се при го вор
до пре тсе да те лот на Ос нов ни от суд на
чи ја те ри то ри ја сe од ви ва из вр шу ва ње -

то или, пак, дел од не го. По стап ка та се
спро ве ду ва во рок од три де на по де нот
на осоз на ва ње на не пра вил но ста, но не
по доц на од 15 де на по за вр шу ва ње то на
из вр шу ва ње то. За под не се ни от при го -

вор и за суд ска та од лу ка до не се на по
при го во рот, под не су ва чот на прет ста -
вка та е дол жен да пла ти суд ска та кса
спо ред За ко нот за суд ски та кси. Та кса -
та за при го во рот се пла ќа ка ко и та кса -

та за туж ба во сог лас ност со та ксе на та
та ри фа спо ред вред но ста на ос по ре ни -
от дел. Тро шо ци те за суд ски те та кси и
до ста ва та се сме та ат ка ко тро шо ци на
из вр шу ва ње то.

?

Kако член на Дис цип лин ска та
ко ми си ја при Ко мо ра та на из -
вр ши те ли на РМ, кој е ва ши -

от ге не ра лен впе ча ток за дис цип -
ли на та кај из вр ши те ли те?

- Мо жам да ка жам де ка дис цип -
лин ска та по стап ка при Ко мо ра та е
до бро по ста ве на и оти во нај го лем
дел из вр ши те ли те ги по чи ту ва ат
про це ду ри те на ра бо та. Пред дис -
цип лин ска та ко ми си ја нај че сто до -
а ѓа ат пред ме ти за кон ста ти ра ни по -
те шки по вре ди при по ста пу ва ње -
то, при што го лем ак цент е да ден на
по чи ту ва ње на фор мал ни те пра ви -
ла при из вр шу ва ње то. Не ос пор но е
де ка ра бо та та на из вр ши те ли те е
осо бе но сло же на и од го вор на, ко ја
прет по ста ву ва го ле ми поз на ва ња
на мно гу прав ни пра ви ла и ин стру -
мен ти. Со за до волс тво мо жам да
кон ста ти рам де ка се гаш на та дис -
цип лин ска ко ми си ја ги це ни си те
ас пе кти на кон ста ти ра ни те или
при ја ве ни по вре ди, при што из вр -
ши те ли те во го лем про цент ра бо -
тат иск лу чи тел но по чи ту вај ќи ги
про це ду ри те за ра бо та што им ги
на ла га ат за кон ски те одред би. 

Ка ко пре тсе да тел на нај го ле ми -
от кри ви чен суд во зем ја ва, да ли
сме та те де ка бро јот на про це си ра -
ни кри вич ни при ја ви про тив из вр -
ши те ли те е алар ман тен, или ста ти -
стич ки е ист или, пак, сли чен со кри -
вич ни по стап ки про тив ли ца со ов -
ла сту ва ња во срод ни те про фе сии?

- Спо ред бро јот на про це си ра ни
кри вич ни при ја ви, не сме там де ка
ста ну ва збор за алар мант на со стој -
ба, на про тив, сме там де ка бро јот е
по мал во од нос на из вр шу ва ње то
кри вич ни де ла од стра на на прет -
став ни ци од дру ги те про фе сии. Сѐ

уште не ма ста ти стич ки по ка за те ли
за да мо жам да пре ци зи рам да ли
про це си ра ни кри вич ни при ја ви
има по ве ќе кај из вр ши те ли те или
про тив ли ца со ов ла сту ва ња во
срод ни те про фе сии - но та ри, су дии,
об ви ни те ли, ад во ка ти, но мо жам да
ка жам де ка кај из вр ши те ли те по -
сто јат стро ги про це ду ри што во го -
лем про цент се по чи ту ва ат од нив. 

При сил но то из вр шу ва ње на
изре че ни те па рич ни каз ни во пре -
кр шоч на по стап ка од над леж ност

на из вр ши те ли пред не кол ку го ди -
ни пре ми на во ра це те на Упра ва та
за јав ни при хо ди (УЈП). Да ли, спо -
ред про цен тот на ре а ли за ци ја и вре -
ме тра е ње то, мо же да се на пра ви па -
ра ле ла по ме ѓу из вр шу ва ње то на
овие каз ни од стра на на из вр ши те -
ли те и из вр шу ва ње то од стра на на
УЈП? На ед но, кои се сла бо сти те и
пред но сти те од оваа про ме на на
над леж но сти те?

- Од пре ми ну ва ње то на па рич -
ни те каз ни во УЈП, мо жам да ка жам

де ка УЈП ре дов но и ус пеш но го вр -
ши из вр шу ва ње то на каз ни те, при
што од ас пект на еви ден ци и те и ин -
стру мен ти те за да ја сто ри ве ро јат -
на нап ла та та ги има си те рас по лож -
ли ви за кон ски ин стру мен ти. Се раз -
би ра, ако е мож но тоа. До кол ку, пак,
не е мож но тоа, по врат но го из ве -
сту ва су дот. Во сог лас ност со суд -
ско то по ста пу ва ње се вр ши за ме на
на па рич на та каз на, при што единс -
тве на та раз ли ка е во тоа што УЈП ка -
ко ин сти ту ци ја што е ди рект но за -
дол же на на нап ла та на средс тва во
ко рист на др жа ва та има на рас по -
ла га ње по е фи кас ни и по бр зи ин -
стру мен ти за из вр шу ва ње на нап -
ла та та на па рич ни те каз ни. Ту ка во
еден сег мент мо жам да ка жам де -
ка е вос по ста вен и еден по се бен од -
нос на су дот ка ко до ве ри тел. Ста ну -
ва збор во де лот на па у шал ни те тро -
шо ци што се пра ват при суд ско то
по ста пу ва ње, а во сог лас ност со За -
ко нот за суд ски та кси. Во си те слу -
чаи су дот ги пра ќа овие пред ме ти
до над леж ни те из вр ши те ли. Отка -
ко е вос по ста ве на ва ква пра кти ка
има по го ле ма нап ла та на овие тро -
шо ци во ко рист на при ход ни те сме -
тки што се во ко рист на средс тва та
на су до ви те. 

Кри вич ни те пре су ди во кои осу -
де ни от е за дол жен да му го исп ла -
ти утвр де но то имот но прав но по ба -
ру ва ње на оште те ни от при сил но се
из вр шу ва ат пре ку из вр ши тел. Да ли
су дот рас по ла га со ста ти сти ка кол -
ку ва кви пре су ди се до не су ва ат го -
диш но во Ос но вен суд Скоп је 1 и да -
ли сме та те де ка гра ѓа ни те се до вол -
но за поз на е ни со ова нив но пра во?

- Во Кри вич ни от суд, со ог лед на
спе ци фич но ста на по стап ка та, ре -

тко има та кви пре су ди ка де што осу -
де ни от се за дол жу ва да исп ла ти
утвр де но имот но прав но ба ра ње,
би деј ќи во кри вич на та по стап ка ре -
тко се утвр ду ва имот но прав но ба -
ра ње, ту ку нај че сто са мо се до су ду -
ва ос нов но то, а стран ки те се упа ту -
ва ат до Гра ѓан ски от суд, ка де што
тре ба да го утвр дат по вид и ви си -
на. Гра ѓа ни те се до бро за поз на е ни
со оваа по стап ка, а сво и те пра ва нај -
че сто ги ос тва ру ва ат во гра ѓан ска
по стап ка. Во ми на то то, со ста ри от
за кон за кри вич на по стап ка се пред -
ви ду ва ше ва ква мож ност кри вич -
ни от суд да го утвр ду ва и имот но -
прав но то ба ра ње, со до пол ни тел на
пре су да ако тоа го ба ра оште те ни -
от, но тоа бе ше ре тко. 

Да ли мо же да на пра ви те спо ред -
ба на прет ход ни от си стем на из вр -
шу ва ње, кој се ре а ли зи ра ше пре ку
су до ви те, и акту ел ни от. Ка де ги гле -
да те при до би вки те од се гаш ни от
си стем на из вр шу ва ње?

- Се ка ко, мо жам да за бе ле жам
де ка из вр шу ва ње то пре ку акту ел -
ни от си стем се од ви ва на по брз на -
чин, се кој из вр ши тел ин ди ви ду ал -
но при ста пу ва до ин стру мен ти те
што му се да де ни на рас по ла га ње и
пра ви ин ди ви ду ал но из вр шу ва ње
во ко рист на до ве ри те лот на по стап -
ка та. Прет ход ни от си стем бе ше кон -
стру и ран врз бав но ад ми ни стри ра -
ње по пред ме ти те од стра на на су -
до ви те, со што овие пред ме ти се на -
тру пу ваа и це ла та по стап ка бе ше
не е фи кас на. Ова по ста пу ва ње се га
е во ра це те на ед на но ва прав на фе -
ла што ужи ва ста тус и пра ва, но
исто вре ме но се гри жи за струч но и
ефи кас но из вр шу ва ње и ос тва ру ва -
ње на пра ва та на до ве ри те ли те.

Обу ка за кан це ла ри ско то 
и ар хив ско ра бо те ње

По ве ќе од сто из вр ши те ли, за ме ни ци и по мош ни ци на из вр ши те -
ли те на 16.1.2015 г. при сус тву ваа на еду ка тив на обу ка за ос но ви те на
кан це ла ри ско то и ар хив ско ра бо те ње. Пре да вач на струч на та се си ја
бе ше про фе со рот Ацо Ан ге лов ски, инс пе ктор во Др жав ни от ар хив на
Ре пуб ли каМа ке до ни ја,екс перт по ар хив ско за ко но дав ство и кан це ла -
ри ско ра бо те ње.

Нов из вр ши тел за штип ско то
апе ла ци ско по драч је

Ме се цов со ра бо та поч на но во и ме ну ва ни от из вр ши тел наз на чен од
ми ни сте рот за прав да за по драч је то на Ос нов ни от суд-Штип и Ос нов -
ни от суд-Све ти Ни ко ле, г-ѓа Сил ва на Ми тев ска од Штип.

- Ра бо та та ќе ја вр шам со вес но и чес но, во сог лас ност со за ко ни те.
Ќе се за ла гам и две те стра ни во по стап ка та на из вр шу ва ње, до ве ри те -
ли те и долж ни ци те да би дат за до вол ни. Пре ку плод на со ра бо тка со ко -
ле ги те, се на де вам на зна ча ен при до нес во уна пре ду ва ње на из вр ши -
тел ска та про фе си ја во Ма ке до ни ја - истак на Ми тев ска.

Го диш но то со бра ние го ди на ва во Стру ми ца
Ре дов но то го диш но со бра ние на из вр ши те ли те се одр жа во пе то -

кот на 6.2.2015 го ди на во Стру ми ца. На со бра ни е то беа разг ле да ни по -
стиг на ти те ре зул та ти од ми на то го диш но то ра бо те ње, а беа из ло же ни
и мис ле ња и ста во ви за акту ел ни те со стој би во из вр шу ва ње то, ка ко и
пред ло зи на мер ки за нив но уна пре ду ва ње. 

НАСТАНИ

Гри жа та за про фе си о нал но то, мо рал но то и етич -
ко то од не су ва ње, по крај при ме на та на за ко ни те по кои
из вр ши те ли те по ста пу ва ат, е ос но вен пре дус лов тие
да се на мет нат ка ко про фе си о нал ци во ра бо та та, но
пред сѐ и ка ко лич но сти во нив ни те од но си со си те
стран ки и учес ни ци во по стап ки те. 

Про фе си о нал на та ети ка прет ста ву ва збир на пра -
ви ла, пи ша ни и не пи ша ни, на од не су ва ње на при пад -
ни ци те на одре де на про фе си ја. Ува жу ва ње на ин те -
гри те тот и до сто инс тво то на си те учес ни ци во по стап -
ки те, про фе си о нал на ком пе тент ност и струч на од го -
вор ност, ал тру и зам, од бег ну ва ње на од не су ва ње то со
кое би мо же ло на кој би ло на чин да се на не се ште та,
ква ли тет на од но сот во си те про фе си о нал ни кон та кти,
це лос но иск лу чу ва ње на ка кви би ло лич ни проб ле ми
при про фе си о нал но то дејс тву ва ње, ка ква би ло зло у -
по тре ба на про фе си о нал но то вли ја ние, етич ки стан -
дар ди во вр ска со за шти та на тај на, се са мо дел од пи -
ша ни те пра ви ла на од не су ва ње и по ста пу ва ње со др -
жа ни во Ко де ксот на про фе си о нал на ети ка на из вр -
ши те ли те. Овој акт е за ед нич ки си стем на етич ки вред -
но сти што во дат кон по ви со ко мо рал но ни во, кој има
јас но изра зе ни ос нов ни прин ци пи и оче ку ва ња. Из вр -
ши те ли те тре ба без иск лу чок да ги по чи ту ва ат овие на -
че ла во сво ја та про фе си о нал на ра бо та и тој прет ста -
ву ва единс твен стан дар ди зи ран мо дел за од не су ва ње
за из вр ши те ли те.

Не пи ша ни те пра ви ла на од не су ва ње, пак, се на мет -
на ти од са ма та сре ди на во ко ја се ра бо ти, од сре ди на -
та во ко ја жи ве е ме и тие исто та ка тре ба да би дат по -

чи ту ва ни. Со дру ги збо ро ви ка жа но, ста ну ва збор за
ин сти ту ци ја та про фе си о на лен мо рал.

При ро да та и спе ци фи ка та на из вр ши тел ска та ра -
бо та ба ра од из вр ши те ли те во одре де ни си ту а ции да
по ста пу ва ат и ка ко вос пи ту ва чи и ка ко ди јаг но сти ча -
ри на одре де ни проб ле ми на стран ки те, па да ста нат
ду ри и со вет ни ци, пси хо ло зи, про це ни те ли... Освен
при ме на на прав ни те про пи си и нив но  поз на ва ње, из -
вр ши тел ска та ра бо та на мет ну ва да се при ме ну ва ат, да
се поз на ва ат и да се пре поз на ва ат и одре де ни пси хич -
ки и пси хо ло шки сег мен ти и со ци јал но-пси хо ло шко
од не су ва ње на стран ки те.  За да ча на из вр ши те ли те
тре ба да би де ос тва ру ва ње на нај ви со ки те етич ки стан -
дар ди во про фе си о нал но то од не су ва ње.

Се ко гаш и во се ко ја при го да мо ра да се по чи ту ва
пси хо ло шка та нор ма оти се кој чо век е единс твен, па
спо ред тоа тре ба да се прис по со би и од не су ва ње то на
из вр ши те лот. Не ма и не мо же да има точ но во ста но -
вен мо дел, кој би упа тил што и ка ко да се по ста пи во
одре де на си ту а ци ја и со одре де ни стран ки. Ма кси мал -
но тре ба да се вло жи труд из вр ши те лот да би де до ста -
пен за стран ки те, да има нор мал на и раз ум на ко му ни -
ка ци ја на ед но ста вен ја зик, раз бир лив за се ко ја стран -
ка и са мо та ка ќе се из бег нат си те не при јат но сти на кои
се из ло же ни из вр ши те ли те. Пра ви ла та и прин ци пи те
што се со др жа ни во Ко де ксот за про фе си о нал на ети -
ка на из вр ши те ли те се нор ми што се об вр зу вач ки за
си те из вр ши те ли, за ме ни ци, пол но мош ни ци и си те
вра бо те ни во из вр ши тел ски те кан це ла рии. 

Вес на Де лов ска, из вр ши тел ка од Скоп је

Етич ко и мо рал но по ста пу ва ње на из вр ши те ли те 

Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Из вр ши те ли те ги по чи ту ва ат про це ду ри те
за ра бо та со го ле ма се ри оз ност

Да ли ка ко стран ка имам пра во на суд ска за шти та во фа за на из вр шу ва ње?
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