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Ко га по одр жа на вто ра јав на про даж ба не кој што уп ла тил 10 от сто од  про даж на та це на на име
га ран ци ја и учес тву вал на над да ва ње то и по ну дил нај по вол на це на, а по тоа во за кон ски рок не го уп -
ла тил оста то кот од це на та за ко ја се про да ла нед виж но ста, да ли из вр ши те лот за ка жу ва вто ра про -
даж ба по втор пат и, ако се по вто ру ва над да ва ње то, кол ку па ти мо же по тен ци јал ни от ку пу вач да уп -
ла ќа га ран ци ја и да се ја ву ва на над да ва ња та без по тоа да ја уп ла ќа про даж на та це на?

Ако на вто ро то јав но над да ва ње не кој од учес ни ци те на над да ва ње то, со прет ход но уп ла те на га ран ци -
ја од 1/10 од про даж на та це на, ја при фа ти по ну де на та про даж на це на, или во над да ва ње то по ну ди нај ви -
со ка про даж на це на, се ед но, дол жен е во рок од 15 де на да ја доп ла ти про даж на та це на. Ако во тој рок по -
ну ду ва чот не ја доп ла ти про даж на та це на, про даж ба та се по ни шту ва и се за ка жу ва но ва јав на про даж ба,
се га втор пат. Ако уп ла те на та га ран ци ја за јав но над да ва ње на над да ва чот што ја ку пил нед виж но ста, тој
е оној исти от што по ну дил нај ви со ка це на, не ја доп ла ти про даж на та це на, па ри те ќе му би дат за др жа ни
сѐ до де ка не се одр жи по вто ре на та про даж ба. Од уп ла те на та га ран ци ја ќе се од би јат тро шо ци те што ќе
би дат пре диз ви ка ни со по вто ре но то јав но над да ва ње. Ако на по вто ре но то јав но над да ва ње се по стиг не
по ни ска це на од це на та по стиг на та на по ни ште но то јав но над да ва ње, таа не га тив на раз ли ка во це на ќе
се по крие од уп ла те на та га ран ци ја на над да ва чот по ра ди кој се по ни шти ла про даж ба та. 

Со ва кво то за кон ско ре ше ние е мож но по ни шту ва ња та на про даж би те да се слу чу ва ат не о гра ни че но.
Се пак тре ба да се има пред вид де ка не со вес ни те јав ни над да ва чи ќе пре тр пат ште та оти се кое ид но јав -
но над да ва ње ќе би де нап ла ту ва но од нив на та уп ла те на га ран ци ја, ка ко и евен ту ал ни те не га тив ни раз -
ли ки во це на. 
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ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ?

Пре ми ну ва ње то кон си сте мот на из вр шу ва ње пре ку из вр ши те ли во
2006 го ди на до не се дра стич но зго ле му ва ње на стап ки те на из вр шу ва -
ње во гра ѓан ски те пред ме ти. Се пак, си сте мот сѐ уште се со о чу ва со раз -
ни те шко тии што се де те кти ра ни во до ку мен тот „Под го то вка на про гра -
ма та на ЕУ за под др шка на пра во суд ни от се ктор“, под го твен од Европ -
ска та Уни ја. Тие за бе ле шки се оче ку ва да се над ми нат со имп ле мен та -
ци ја на стра те ги ја та за ре фор ма на пра во суд ни от си стем, ко ја тре ба да
се спро ве ду ва во пер и о дот од 2015 до 2019 го ди на.

Ти мот екс пер ти од ЕУ го иден ти фи ку ва ат си сте мот за из вр шу ва ње
ка ко по ле што мо же да до бие до пол ни тел но уна пре ду ва ње, па од тие
при чи ни е утвр де на по тре ба та од вос по ста ву ва ње рам но те жа ме ѓу долж -
но сти те и над леж но сти те на ор га ни те на КИРМ и уло га та на Ми ни стерс -
тво то за прав да при над зо рот врз си сте мот на из вр шу ва ње.

По тре ба та за вклу чу ва ње на КИРМ во мре жа та за со ра бо тка со европ -
ски те и со ме ѓу на род ни те здру же ни ја на из вр ши те ли е ре ал на, не са мо
по ра ди раз во јот на ка па ци те ти те за стра те ги ско пла ни ра ње, бу џет ско
и фи нан си ско упра ву ва ње, упра ву ва ње со чо веч ки ре сур си ту ку и за по -
до бру ва ње на од но си те со јав но ста и ко му ни ка ци ја та со ме ди у ми те.

Ре ви ди ра ње то на пра вил ни ци те за етич ка и дис цип лин ска од го вор -
ност е об ласт во ко ја тре ба да се пре зе ме ини ци ја ти ва од стра на на КИРМ
во од нос на Ми ни стерс тво то за прав да на РМ. Со раз во јот на из вр ши -
тел ска та про фе си ја е не оп ход но уна пре ду ва ње то на си сте мот на по чет -
на и кон ти ну и ра на обу ка на из вр ши те ли те, за ме ник-из вр ши те ли те и
по мош ник-из вр ши те ли те. Си стем за оси гу ру ва ње од про фе си о нал на
од го вор ност и по во лен да но чен ре жим за из вр ши те ли те е не што на што
тре ба др жа ва та да ра бо ти во ид ни на.

При спро ве ду ва ње то и сле де ње то на стра те ги ја та ќе би дат вклу че -
ни до на то ри те од ме ѓу на род на та за ед ни ца, Европ ска та Уни ја и до маш -
ни те над леж ни ор га ни, кои ќе вос по ста ват ре ви зи ски ме ха низ ми пре -
ку кои ќе се из гра ди ви стин ско парт нерс тво ме ѓу др жав ни те, не др жав -
ни те и ме ѓу на род ни те чи ни те ли во ре фор ми ра ње и уна пре ду ва ње на
пра во суд ни от си стем на РМ за по бр за евро ин те гра ци ја на др жа ва та.

Еми ли ја Пав лов ска, из вр ши тел ка од Штип 
Пот пре тсе да тел ка на Ко мо ра та на из вр ши те ли на РМ

Ка ко го оце ну ва те при до не сот
на из вр ши те ли те кон прав на та си -
гур ност и вла де е ње то на пра во то во
Ма ке до ни ја?

- Из вр шу ва ње то, не сом не но, е
кру ци јал ни от дел од ос тва ру ва ње -
то на пра ва та на гра ѓа ни те низ суд -
ски те по стап ки. Ус пе хот во спо рот
е без смис ла до кол ку не дој де до ре -
а ли за ци ја на пре су да та. Во на ша та
пра кти ка ре тки се долж ни ци те што
сво и те об вр ски ги ис пол ну ва ат до -
бро вол но. По ра ди тоа ефи кас но то,
но и стро го за кон ско из вр шу ва ње
од стра на на из вр ши те ли те ја обез -
бе ду ва и прав на та си гур ност за две -
те стра ни, и за до ве ри те лот и за
долж ни кот. 

Ко ја е бе не фи ци ја та за стран ки -
те во из вр шу ва ње то до кол ку ги ко -
ри стат ад во кат ски те ус лу ги пред из -
вр ши тел?

- Ка ко и во се ко ја по стап ка во ко -
ја се од лу чу ва за одре де ни пра ва на
гра ѓа ни те, та ка и во из врш на та по -
стап ка ве ќе ста ну ва не за мис ли во
стран ки те да учес тву ва ат без ад во -
кат. 

За до ве ри те лот, ад во кат ски те
ус лу ги се не про цен лив при до нес
кон по е фи кас но ре а ли зи ра ње на
не го во то по ба ру ва ње, а за долж ни -
кот не го ва прав на за шти та при из -
вр шу ва ње то. Из вр шу ва ње то е по -
стап ка во ко ја гре шки те нај те шко
се ко ри ги ра ат, а нај че сто и не ма по -
пра вка.

Са кам да наг ла сам де ка и за из -
вр ши те ли те, учес тво то на ад во ка -
ти те е од го ле ма по мош, и тоа од
ини ци јал но то на со чу ва ње на из вр -
шу ва ње то со струч но изра бо тен
пред лог за из вр шу ва ње, но и на та -
му со пред ла га ње то на пре зе ма ње

со од вет ни из врш ни дејс тва. За се -
кој из вр ши тел учес тво то на ад во ка -
ти те на стран ки те тре ба да е до бре -
дој де но за тоа што на тој на чин се
вр ши по ве ќе крат на кон тро ла на
пра вил но то по ста пу ва ње при из вр -

шу ва ње то, но исто вре ме но од го вор -
но ста не е са мо на из вр ши те лот ту -
ку и на са ми те стран ки, кои пре ку
ад во ка тот има ат свој пра вен за -
штит ник, кој си има свој дел од од -
го вор но ста. 

Во јав но ста че сто мо жат да се
слуш нат не га тив ни ко мен та ри за
ви си на та на тро шо ци те на из вр -
шу ва ње. Во овој кон текст, да ли Ад -
во кат ска та ко мо ра се со о чу ва со
поп ла ки во од нос на ад во кат ски

тро шо ци во по стап ка та на из вр -
шу ва ње?

- Не. Во ко мо ра та сме та ме де ка
бе не фи ци ја та што во из врш на та по -
стап ка ја има ат стран ки те од ад во -
кат ски те ус лу ги е мно гу по вред на
од ви си на та на ад во кат ски те тро -
шо ци. Во Ма ке до ни ја не ма ос но ва
за поп ла ки за ви си на на ад во кат -
ски те тро шо ци, имај ќи пред вид де -
ка се при ме ну ва ад во кат ска та ри -
фа што не е зго ле ме на и е на исто
ни во по ве ќе од два е сет го ди ни и е
нај ни ска во ре ги о нов. Ова се зак лу -
чи од спо ред бе на та ана ли за што ја
на пра ви Ад во кат ска та ко мо ра. 

Од не о дам на сте из бран за член
на струч ни от со вет при Ко мо ра та
на из вр ши те ли. Ка кви се ва ши те
оче ку ва ња од функ ци о ни ра ње то на
ова те ло на КИРМ?

- Оче ку вам струч ни от со вет да
за зе ма струч ни ста во ви што ќе при -
до не сат за по лес но ре ша ва ње на
прав ни те и пра ктич ни те проб ле ми
при из вр шу ва ње то. За тоа мно гу е
бит но до струч ни от со вет да се ини -
ци ра ат проб ле ми што се ја ву ва ат
при из вр шу ва ње то и од ас пект на
ди ле ми при спро ве ду ва ње на за ко -
нот, но и проб ле ми што ги по ка жу -
ва пра кти ка та. Ини ци ја ти ви те тре -
ба да до а ѓа ат не са мо од из вр ши те -
ли те ту ку и од учес ни ци те во по -
стап ки те. А, се раз би ра, и по ини -
ци ја ти ва на са ми от со вет. Ова те ло
сме там де ка тре ба, ко га ќе се оце -
ни за по треб но, да ини ци ра и за кон -
ски из ме ни за по до бро функ ци о ни -
ра ње на из вр шу ва ње то и, се ка ко, да
пред ла га и уна пре ду ва ње на струч -
на та со ра бо тка ме ѓу из вр ши те ли те
и ад во ка ти те, но и со су до ви те и дру -
ги те ор га ни.

ПРЕ ЗЕН ТИ РАН ГО ДИШ НИ ОТ 
ИЗ ВЕ ШТАЈ НА КО МО РА ТА НА 
ИЗ ВР ШИ ТЕ ЛИ

Ко мо ра та на из вр ши те ли на
РМ го пре зен ти ра го диш ни от из -
ве штај за ра бо та та на КИРМ за
2014 го ди на, на сред ба со но ви на -
ри те на 29 март. Пре тсе да те лот
на Ко мо ра та, Зо ран Пе тре ски,
истак на де ка ста ти стич ки те по -
да то ци ука жу ва ат на по до бре на
фи нан си ска дис цип ли на во др -
жа ва та, од нос но де ка пре вен тив -
на та уло га на из вр ши те ли те е ос -
тва ре на. „Цел та на овој на стан е

транс па рент ност и от чет ност на
Ко мо ра та на из вр ши те ли те, ка ко
и об јас ну ва ње на пра ша ња од ин -
те рес за по ши ро ка та јав ност“, ре -
че Пе тре ски. Из вр ши те лот Гор -
дан Стан ко виќ го во ре ше на те ма
„Осврт на стру кту ра та на тро шо -
ци и на гра да та за ра бо та та на из -
вр ши те ли те - спо ред бе на ана ли -
за“. Стан ко виќ по јас ни де ка тро -
шо ци те во из вр шу ва ње то мно гу
че сто по греш но се тол ку ва ат во
јав но ста, од при чи на што тие оп -
фа ќа ат и тро шо ци на дру ги учес -
ни ци во по стап ка та. Су диј ка та Со -
фи ја Ми лен ко ва од Ос нов ни от суд

Скоп је 2 го во ре ше на те ма „Прав -
ни пос ле ди ци од за лог, ли зинг и
при па до ци и при ра сто ци кон нед -
виж но сти од ас пект на спро ве ду -
ва ње на из вр шу ва ње то“, а раз јас -
ни и мно гу ди ле ми по вр за ни со
ста ри те из врш ни пред ме ти што
пред да би дат пре фр ле ни кај из -
вр ши те ли те беа во суд ска над -
леж ност. На мно гу број ни те но ви -
нар ски пра ша ња од го во ри и из -
вр ши те лот Прем тим Ќе ри ми од
Ку ма но во, кој збо ру ва ше на те ма
„Јав но то мис ле ње за из вр шу ва ње -
то изра зе но во еле ктрон ски те ме -
ди у ми“. 
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