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Ра сто ва ру ва ње на суд ски от си -
стем од из вр шу ва ње то и пре -
зен ти ра ње на по зи тив ни те

искус тва на ма ке дон ски от кон цепт
на из вр шу ва ње, што ве ќе го пре зе -
доа Ко со во и Цр на Го ра, беа глав ни -
те те ми на ре ги о нал на та кон фе рен -
ци ја што се одр жа не о дам на во За -
греб. Ма ке дон ски те искус тва од сфе -
ра та на из вр шу ва ње то ги пре зен ти -
ра ше из вр ши тел ка та и пре тсе да тел -
ка на Дис цип лин ска та ко ми си ја при
КИРМ, Сне жа на Фи тев ска. На кон -
фе рен ци ја та, по крај Ма ке до ни ја,
учес тву ваа и Хр ват ска, Ср би ја, Ал ба -
ни ја, Бос на и Хер це го ви на, Ко со во и
Цр на Го ра.

- Си те зем ји од ре ги о нот се со о чу -
ва ат со исти те проб ле ми што ги но -
си се ко ја но ва ре фор ма во пра во суд -
ни от си стем. За раз ли ка од Ма ке до -
ни ја, ка де што ве ќе де вет го ди ни
функ ци о ни ра но ви от кон цепт на из -
вр шу ва ње, не кои од зем ји те во ре ги -
о нот се сѐ уште на по че ток, но од из -
ла га ња та на нив ни те прет став ни ци
сме там де ка се на пат да ја по стиг нат
цел та на функ ци о на лен и ефи ка сен
си стем на из вр шу ва ње, кој е ос но вен
пре дус лов за ос тва ру ва ње на прав -
да та - ве ли Фи тев ска.

Во за вис ност од кон цеп тот и со -
од вет ни от за кон на со од вет на та др -
жа ва, из вр ши те ли те се раз лич но
име ну ва ни. Во не кои зем ји функ ци -
о ни ра ат ка ко суд ски из вр ши те ли, др -
жав ни из вр ши те ли, при ват ни из вр -
ши те ли, јав ни из вр ши те ли или е при -

фа тен ком би ни ран си стем на суд ски
и при ват ни из вр ши те ли.

- За ед нич ко за си те зем ји е јак не -
ње на прав на та др жа ва, на ма лу ва ње
на ин ге рен ци и те на су до ви те и нив -
но рас то ва ру ва ње од си сте мот на из -
вр шу ва ње, зго ле му ва ње на ефи кас -
но ста на из вр шу ва ње то и ос тва ру ва -
ње на пра ва та на стран ки те утвр де -
ни во суд ски те од лу ки и акти што се
пред мет на из вр шу ва ње - истак ну ва
Фи тев ска.

Пос лед ни ве го ди ни ма ке дон ски -
от кон цепт на из вр шу ва ње го пре зе -
доа Ко со во и Цр на Го ра. Бос на и Хер -
це го ви на и Ср би ја сѐ уште има ат и си -
стем на суд ско из вр шу ва ње или, пак,
на па ра лел ни си сте ми, а Хр ват ска тоа
го има пре ле а но во над леж ност на
ФИНА - Др жа вен ор ган за при сил но
из вр шу ва ње Иа ко во дел од зем ји те
е при фа тен па ра ле лен си стем на из -
вр шу ва ње, ка де што суд ски те из вр -
ши те ли функ ци о ни ра ат па ра лел но
со при ват ни те из вр ши те ли или др -
жав ни те из вр ши те ли, во си те зем ји
е поч нат про це сот за рас то ва ру ва ње
на судс тво то од из вр шу ва ње то. За
оваа цел во зем ји те ка де што сѐ уште
функ ци о ни ра си сте мот на суд ско из -
вр шу ва ње и ка де што се огром ни за -
о ста то ци те при про це си ра ње то на
из врш ни те суд ски пред ме ти што се
од не су ва ат на спро ве ду ва ње на ве -
ро до стој ни те ис па ра ви, кои се бро -

јат во ми ли о ни, ак цен тот е ста вен на
про е ктот „Е-из вр шу ва ње“, сег мент
од Про е ктот за ре ги о нал ни от со вет
за со ра бо тка, кој го из ве ду ва ат сло -
вен еч ки екс пер ти.

- По и мот е-из вр шу ва ње по драз -
би ра це ло куп на та из врш на по стап -

ка или, пак, одре ден неј зин дел, под -
не су ва ње пред лог за из вр шу ва ње,
про це си ра ње то, до ста ва та, да се вр -
ши по еле ктрон ски пат. Ко рис ни ци -
те не упо тре бу ва ат ни ка ква хар ти ја
во це ло куп ни от про цес на из вр шу -
ва ње то. Се ко ја хар ти е на од лу ка што
би про из лег ла од стра на на су дот вед -
наш се ди ги та ли зи ра и се про це си ра
по на та му. Хар ти е ни от об лик се чу ва
за себ но и се ко ри сти са мо во иск лу -
чи тел ни слу чаи - ве лат во ма ке дон -
ско то Ми ни стерс тво то за прав да.

Ка ко што по со чу ва ат над леж ни -
те, Ма ке до ни ја во на црт-из ве шта -
јот на екс перт ски от тим е ста ве на
ка ко зем ја во ко ја не се кон ста ти -
ра ни проб ле ми.

Ши ро ка та рас про стра не тост на
ин фор ма тич ка та тех но ло ги ја во по -
стап ка та на из вр шу ва ње во Ма ке до -
ни ја, чи ја крај на цел е ефи кас ност во
ко рист на стран ки те, се но ти ра и во
го диш ни от из ве штај на Ко мо ра та на
из вр ши те ли те. Го диш на та ан ке та по -
ка жу ва де ка нај го ле ми от дел од из -
вр ши те ли те ко ри стат еле ктрон ски
при стап до ус лу ги те на Цен трал ни -
от ре ги стар, Упра ва та за јав ни при -
хо ди, КИБС, Ка та стар, бан ки те, ка ко
и еле ктрон ски ба зи на за ко ни, ка ко
што е akademika.com.mk.

Од КИБС за „Прав да“ ве лат де ка
де ве де сет от сто од из вр ши те ли те ги
ко ри стат нив ни те ус лу ги за за шти та
на стран ки те во по стап ки те.

- За раз ли ка од дру ги суб је кти,

за из вр ши те ли те мо же да се кон -
ста ти ра де ка мо жат да слу жат ка -
ко при мер за тоа ка ко се уре ду ва
ова пра ша ње. Ко мо ра та на из вр ши -
те ли те нај про фе си о нал но ги на пра -
ви си те под го то вки за ре гу ла ци ја
на ви со ка та тех но ло ги ја со пре ци -
зи ра ње на за кон ски те ре ше ни ја сѐ
со цел на еден без бе ден и брз на -
чин да се до би ва ат ин фор ма ции за -
ра ди за шти та на стран ки те - об јас -
ну ва ат от та му.

Нај го ле ми от суд во зем ја ва – Ос -
нов ни от суд Скоп је 2 и Ко мо ра та на
из вр ши те ли те ве ќе спро ве доа ак ци -
ја за ре ги стри ра ње на из вр ши те ли -
те во си сте мот за е-до ста ва.

- Сѐ уште не се ре ги стри ра ни си -
те из вр ши те ли од ед но став на при -
чи на што со над град ба на АКМИС-
си сте мот се по ја ви ја тех нич ки проб -
ле ми, а за кои е из ве сте на фир ма та
„Еду софт“ - од го вор на за одр жу ва -
ње на АКМИС-про гра ма та и таа во
нај кус мо жен рок ќе го от стра ни ва -
кви от проб лем, по што е-до ста ва та
ќе за поч не те ков но да се од ви ва до
си те из вр ши те ли - ве ли Са ња То миќ,
порт па ро лка та на Су дот.

Од вкуп но 98 из вр ши те ли, 84 ги
ко ри стат е-ус лу ги те на Ка та ста рот,
ин фор ми ра ат от та му. Од Ка та ста -
рот по со чу ва ат де ка из вр ши те ли те
има ат мож ност од кан це ла ри ја да
из да ва ат имот ни ли сто ви, што бит -
но го скра ту ва вре ме тра е ње то на це -
ла та по стап ка.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ ВО ЗАГРЕБ

Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ма ке до ни ја ли дер во из вр шу ва ње
на суд ски те од лу ки на Бал ка нот 
Ком па ра тив ни те искус -
тва на не кол ку зем ји во
ре ги о нот нед вос мис ле но
по ка жу ва ат де ка ли дер
на Бал ка нот во сфе ра та
на из вр шу ва ње и ре а ли -
за ци ја на суд ски те од лу -
ки е Ма ке до ни ја. Без
раз ли ка на из бо рот на
мо дел на из вр шу ва ње
што го има ат из бра но др -
жа ви те во по ши ро ко то
со седс тво, си те има ат ед -
на за лож ба - бр зо и ефи -
кас но спро ве ду ва ње на
суд ски те од лу ки

Скоп је го до би најм ла ди от из вр ши тел 
Ми ни сте рот за прав да Ад нан

Ја ша ри ми на ти от ме сец го наз на -
чи за из вр ши тел на по драч је то на
Ос нов ни от суд Скоп је 1 и Ос нов -
ни от суд Скоп је 2, Ме то ди ја Ко ста -
ди нов, кој со сво и те 30 го ди ни е
најм ла ди от из вр ши тел што до се -
га е име ну ван во зем ја ва.

- Фа ктот што сум најм ла ди от
име ну ван из вр ши тел за ме не
прет ста ву ва го ле ма чест и за до -
волс тво, но чув ству вам и го ле ма
од го вор ност, имај ќи ја пред вид
комп лекс но ста на про фе си ја та -
ве ли тој.

Спо ред не го ви те ка жу ва ња,
ова му да ва до пол ни те лен пот -
тик да ја оправ да до вер ба та и ус -
пеш но да ги из вр шу ва служ бе ни -

те долж но сти, по чи ту вај ќи ги за -
кон ски те про пи си, исто вре ме но -
но по чи ту вај ќи го до сто инс тво -
то на стран ки те.

- Сме там де ка, по крај чув стви -
тел но ста на оваа про фе си ја, ра бо -
та та на из вр ши те ли те е сло же на
и од го вор на и ба ра ши ро ки поз на -
ва ња од об ла ста на пра во то. Из вр -
ши те ли те ка ко дел од пра во суд -
ни от си стем спро ве ду ва ат суд ски
и дру ги од лу ки. 

Всуш ност, цел та на из вр шу ва -
ње то е да се по стиг не це лос но вла -
де е ње на пра во то и јак не ње на
прав на та си гур ност, пре ку пра -
вил но и на вре ме но из вр шу ва ње -
истак на тој.

Ко ста ди нов ќе ја нас ле ди

кан це ла ри ја та на Ју ли та Ѓор ѓи -
е ва, чи ја долж ност пре ста на
пред не кол ку ме се ци, отка ко
таа да де оста вка.

Што се слу чу ва со пред ме ти те
до наз на чу ва ње то на но ви от из вр -
ши тел, да ли про ме на та би мо же -
ла да пре диз ви ка до пол ни тел ни
фи нан си ски имп ли ка ции на то -
вар на стран ки те, се нај че сти те
пра ша ња при ва кви си ту а ции.

- За ко нот за из вр шу ва ње
стрикт но го уре ду ва ова пра ша -
ње, име но член 64-а пред ви ду ва
де ка но во и ме ну ва ни от из вр ши -
тел ќе ги пре зе ме пред ме ти те,
кни ги те и еви ден ци ја та што ја во -
дел из вр ши те лот чи ја долж ност
пре ста на ла и ќе ја про дол жи ра -

бо та та по пред ме ти те. 
По крај об вр ска та за пре зе ма -

ње и про дол жу ва ње со ра бо та на
пред ме ти те, имам об вр ска да се
из ве стат до ве ри те ли те што има -
ат под не се но ба ра ње за из вр шу -
ва ње кај из вр ши те лот чи ја долж -
ност пре ста на ла да им се овоз мо -
жи пра во то на из бор на из вр ши -
тел. Са ми от за кон за из вр шу ва ње
за оваа си ту а ци ја, од нос но за про -
ме на та на над ле жен из вр ши тел,
не пред ви ду ва до пол ни тел ни фи -
нан си ски имп ли ка ции што мо жат
да пад нат на то вар на стран ки те
- по јас ну ва мла ди от из вр ши тел. 

Во Ма ке до ни ја во мо мен тов ра -
бо тат 98 из вр ши те ли, кои вра бо -
ту ва ат над 500 ли ца.

МЕТОДИЈА КОСТАДИНОВ - НО ВО И МЕ НУ ВАН ИЗ ВР ШИ ТЕЛ 

Со де це нии еден од глав ни те не до ста то ци на ма ке -
дон ски от си стем на гра ѓан ско пра во бе ше проб ле мот
со кој се со о чу ваа до ве ри те ли те при из вр шу ва ње то на
суд ски те од лу ки. Си сте мот ба ра ше стран ка та по втор -
но да во ди суд ска по стап ка по ус пеш но то до би ва ње
суд ски спор за да се оби де да ја из вр ши пре су да та. Оваа
комп ли ци ра на по стап ка че сто ре зул ти ра ше со одол -
жу ва ње со го ди ни, по не ко гаш и со де це нии. Има ше
мно гу слу чаи ко га пре су ди те ни ко гаш не се из вр шу ваа.
За о ста ну ва ње то од 650.000 из врш ни пред ме ти во су -
до ви те, ка ко и пре дол га та по стап ка за ре ша ва ње на
овој вид пред ме ти, при до не су ва ше за ге не рал на та не -
до вер ба во суд ски от си стем. Цел та на ре фор ма та на си -
сте мот на из вр шу ва ње бе ше да се над ми не го ле ми от
проб лем со одол жу ва ње то во су до ви те. Со усво ју ва ње -
то на За ко нот за из вр шу ва ње во 2005 го ди на Ма ке до -
ни ја до не се сме ла од лу ка ра ди кал но да го сме ни си сте -
мот на из вр шу ва ње. Но ви от за кон кре и ра ше си стем со
при ват ни из вр ши те ли и им ја пре не се од го вор но ста за
из вр шу ва ње то на од лу ки те од гра ѓан ски те и управ ни -
те спо ро ви од су до ви те на из вр ши те ли те. УСАИД бе -
ше клу чен до на тор, кој го под др жа раз во јот на
овој си стем од кон цепт до функ ци о нал на ин сти -
ту ци ја. На по че то кот ре фор ма та на си сте мот на

из вр шу ва ње на и де на го лем скеп ти ци зам во прав на та
за ед ни ца. Де нес мис лам де ка по стои оп шта сог лас ност
де ка ре фор ма та на си сте мот на из вр шу ва ње бе ше ус -
пеш на. До де ка со прет ход ни от си стем на суд ско из вр -
шу ва ње са мо 17,8 от сто суд ски пре су ди се из вр шу ваа,
но ви от си стем стиг на до 54 про цен ти во 2011 го ди на.

Спо ред из ве шта јот „Ду инг биз -
нис“ на Свет ска бан ка за 2015

го ди на, про сеч но то вре ме
по треб но да се из вр ши
суд ска пре су да во Ма ке -
до ни ја се на ма ли од 340
на 127 де на.

На ма лен ма ке дон ски от про сек на из вр шу ва ње од 240 на 127 де на

Џејмс Стајн, ди ре ктор на ми си ја та на УСАИД 
во Ма ке до ни ја во ин терв ју за www.akademik.mk


