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ВОВЕД
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВО ДОНЕСУВАЊЕ

Со донесувањето на Законот за извршување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 72/16 и 142/16) на 12 април 2016 година и неговото влегување на 
сила на 1 јануари 2017 година се уреди поповолен статус на должниците физички лица 
по основ на комунални сметки преку воведување на начинот на извршување „вон 
судска напалта на комунални долгови“. Но и со настанување на новата поповолна     
состојбата, голем број должници физички лица по основ на комунални долгови се 
судрија со значително поголеми трошоци за извршување и камати по судски одлуки 
или нотарски решенија за извршувања врз основа на веродостојни исправи за стари 
долгови за вода, струја и други комунални услуги.

Доверителите правни лица кои на должниците физички лица им ги даваат   
овие комунални услуги го искористија периодот од донесувањето на Законот за 
извршување до неговата примена, на штета  на должниците со поднесување огромен 
број на барања за извршување пред 1 јануари 2017 година, за нереализираните 
извршувња со налози за наплата на комуналните долгови донесени пред влегувањето 
во сила на Законот со новите налози за извршување донесени по влегувањето во сила 
на Законот без примена на постапката за вонсудска наплата за комуналните долгови 
туку  со средства за присилно извршување.

Причини за донесување на Законот за измена и дополнување на Законот за 
извршување се:

решавање на новонастанатите состојби од Закон за извршување(„Службен 
весник на Република Македонија“ број 72/16 и 142/16), во извршувањето на паричните 
побарувања на доверителите кои овозможуваат комунални услуги и услуги  кои се 
дават на корисниците вода од страна на вршителот на водостопанска дејност 
(наводнување, одводнувања и др.), на кои без нивна вина им се пресметуваат и 
наплатуваат превисоки камати и трошоци на извршување на комуналните долгови;

Прецизирање на постапката на вонсудска наплата на парични побарувања 
врз основа на фактури за сметки од комунални услуги и нејзино проширување на 
важењето и за услуги кои се дават на корисниците вода од страна на на вршителот на 
водостопанска дејност(наводнување, одводнувања и др.).

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Цел на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за извршување  

е заштита на остварување на правата на должниците физичките лица пред 
извршителот преку поефикасно извршување на побарувањата на доверителите по 
основ на фактури на сметки од комунални услуги и услуги кои се дават на корисниците 
вода од странана на вршителот на водостопанска дејност сродни  (наводнување, 
одводнувања и др.) во постапка на вонсудска наплата на комунални долгови пред да 
се спроведе присилно извршување. 

Исто така цел на Предлог законот е и некумулирање на трошоците за 
извршување  како и правично одмерување на истите согласно стандардот на 
должниците физички лица за комунални и услуги кои се дават на корисниците вода од 
страна на на вршителот на водостопанска дејност.
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Начелата и основните решенија за уредување на односите помеѓу учесниците 
во извршувањето се заснова врз рамноправност на нивните права и обврски; 
информираност за настанување на долговите и последиците од присилно 
извршување; уредна достава на писмената; поголемо искористување на вонсудската 
наплата на комуналните и услуги кои се дават на корисниците вода од страна на 
вршителот на водостопанска дејност, јакнењето на финансиската дисциплина за 
редовна исплата на долговите и не нарушувањето на сатисфакцијата кај редовните 
плаќачи на долговите и економичност на трошоците за извршување според 
стандардот на живеење.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ 
И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на 
Република Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

За спроведување на Предлогот на законот не се потребни финансиски средства 
од Буџетот на Република Македонија и Предлог законот не повлекува материјални 
обврски за други субјекти.  
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ПРЕДЛОГ 
НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 

72/16 и 142/16), во членот 11 точката 14 се менува и гласи:
 „ вонсудска наплата на долгови“ претставува наплата за парично побарување 

по фактури за услуги од вршители на комунални дејности (електрична енергија, 
топлинска енергија, вода, смет, телефонија, мобилни оператори, трошоци за редовно 
одржување на заеднички делови на зграда што се во етажна сопственост)  и за услуги 
кои се дават на корисници на вода од страна на на вршителот на водостопанска 
дејност (наводнување, одводнувања и др.) што го спроведува извршител по барање на 
доверител.“

Член 2
Во членот 17 став (3) зборот „комунални“ се брише.

Член 3
Во член 18 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
 „(2) Кога во извршната исправа е определена наплата на камата кога должник е 

физичко лице,а доверител правно лице кое овозможува услуги дефинирани во членот 
11 точка 14 од овој закон, висината на каматата се пресметува и наплатува најмногу до 
висина на главниот долг.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 4
Во членот 28 став (2) зборот „комунални“ се брише.

Член 5
Во членот 46 по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: 
„(6) Наградата и надоместоците од ставот (1) на овој член, за наплата по 

парично побарување по фактури за услуги од членот 11 точка 14 од овој закон кога 
должник е физичко лице, а доверител правно лице, се пресметува и наплатува 
најмногу до висина до износот на главниот долг.“ 

Член 6
 Во член 240 ставот (1) се менува и гласи:
„Доверителот за побарување кое произлегува од услуги регулирани во членот 

11 точка 14 од овој закон, кој претходно писмено го известил должникот физичко  лице 
за настанувањето на обврската за наплата на долгот,  должен е против овие должници 
непосредно да поднесе барање за вонсудска наплата на долг, пред започнување на 
постапката за донесување на Решение со кое се дозволува извршување врз основа на 
веродостојна исправа, согласно со одредбите од Законот за нотаријат.“

Во ставот (4) по алинејата три се додава нова алинеа четири која гласи: 
„- не достави доказ за известување на должникот физичко лице за настанување 

на обврската по основ на наплата на парично побарување на услуги регулирани во 
членот 11 точка 14 од овој Закон.“
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Член 7 
Во членот 241 ставот (1) се брише.
Ставот (2) станува став (1).
По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:
„(2)За наплата на долгот извршителот има права на надоместок за 

превземените дејствија и матерјалните трошоци кои што се авансираат од 
доверителот, а наплатуваат од длжникот во висина најмногу до 50% од главниот долг.“ 

Член 8
Во член 265 по ставот 1 се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Започнатите извршни дејствија од извршителите за услугите уредени во 

членот 11 точка 14 од овој закон, пред влегувањето во сила на овој закон  ќе се 
завршат согласно одредбите од овој закон.“

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 
I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 

Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за извршување 
содржи 9 члена.

Со членот 1  допрецизирана е одредбата од член 11 точка 14 од постојниот 
Закон за извршување во делот на вонсудската наплата на долгови со проширување на  
наплата за парично побарување по фактури  и за услуги кои се дават на корисници на 
вода од страна на на вршителот на водостопанска дејност (наводнување, одводнувања 
и др.), како и тоа дека  вонсудската наплата на долговите со предложената одредба  
нема да се смета како обид за наплата туку како наплата на паричните побарувања 
опишани во оваа точка и без условеност од согласност на должникот.

Во член 2 се врши усогласување со измените од член 1 од Предлог законот. 
Со членот 3 во постојниот Закон за извршување се дополнува членот 18 со нов 

став (2) чија содржина е прецизирана и во согласност со членот 268-а од Законот за 
облигациони односи, односно се предлага посебно уредување на каматата за 
доверителите правни лица по основ на фактури од комунални и  за услуги кои се дават 
на корисници на вода од страна на вршителот на водостопанска дејност (наводнување, 
одводнувања и др.) за должниците физички лица во висина максимално до износот до 
главниот долг. Со оваа суштинска измена се предлага решение за огромен број на 
физички лица  од категоријата на должници со цел правично максимализирање на 
висината на законската казнена камта по фактури од сметки за комунални и за услуги 
кои се дават на корисници на вода од страна  на вршителот на водостопанска дејност 
(наводнување, одводнувања и др.). Основаноста на предлогот за максимализирање на 
висината на законската казнена камата за овие таканаречени „стари“ долгови е не 
постоење на вина кај должниците физички лица за повеќегодишното (од десет и 
повеќе години) не спроведување на извршувањето на судските одлуки за овие 
долгови кога надлежноста била кај надлежните судови, а и не извршувањето на 
нотарските извршни исправи за истите долгови. Во 2011 година со измена на Законот 
за извршување оваа надлежност помина од судовите кај извршителите врз основа на 
решенија за дозволување на извршување по веродостојна исправа според Законот за 
нотаријат.

Од правен аспект многу битен факт е моментот на дознавање, односно 
недознавање за донесување на платниот налог врз основа на веродостојна исправа од 
надлежниот суд од страна на должникот по основ на сметки од комунални  и за услуги 
кои се дават на корисници на вода од страна на вршителот на водостопанска дејност. 
Имено за голем број предлози за издавање на платен налог за парични побарувања од 
доверители кои вршат јавни комунални услуги  и  услуги кои се дават на корисници на 
вода од страна на вршителот на водостопанска дејност, должниците    не дознале и не 
учествувале во постапката пред надлежните судови, заради неуредната достава, 
поднесени една година по застарувањето на  долговите и слично. Новонастанатата 
ситуација за физичките лица должници  е понеповолна бидејќи на истите им се 
ускратила можноста во законскиот рок да поднесат приговори по издадените платни 
налози, по што физичките лица должници  во парница, односно парнична постапка би 
докажувале дали е платен или колкав е износот на долгот, како и ќе им била дадена 
можност да го остваруват правото на жалба по правостепеното одлучување на 
судот.Должниците се ускратени во можноста да интервенираат во постапката  поточно 
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истите не реагирале во роковите од правната поука по кои рокови платните налози 
станале правосилни и извршни. 

Имено повеќе години овие парични побарувања (долгови) не се извршувале, 
туку постапката започнала дури со отпочнувањто на извршната постапка на присилна 
наплата од извршителите ,после период на неизвршување од 10 години  кога и се 
кумулираат без нивна вина износите за законската казнена камата и се задолжуваат со 
превисоки трошоци за извршување. Заради горенаведените причини на повеќе години 
одлагање на извршувањето од страна на судовите, односно извршителите 
пресметаната и наплатувана законска казнена камата во извршувањата спроведени во 
последните години во огромен број на случаи изнесува повеќе кратно повисока од 
главниот долг. 

Во периодот на неизвршување на овие долгови иако е пробиен законскиот рок 
од над десет години на застареност за извршување, заради преземањето на овие 
извршни предмети од страна на овластените извршители застареноста се прекинува 
како право на должниците физички лица и притоа се кумулираат трошоците по основ 
на законска казнена камата.

Од гореспоменатото  новата одредбата од  ставот (2) од член 18 уредува дека:
„(2) Кога во извршната исправа е определена наплата на камата кога должник е 

физичко лице,а доверител правно лице кое овозможува услуги дефинирани во членот 
11 точка 14 од овој закон, висината на каматата се пресметува и наплатува најмногу до 
висина на главниот долг.“

Во членот 4 се врши усогласување со член 1 од овој закон. 
Во членот 5 се уредува максималниот изонс на трошоците за изврушување кои 

ги определува извршителот на име награда надоместок за реалните трошоци за 
извршените дејствија за наплата на паричните побарувања врз основа на фактури за 
комунални и сродни услуги од должниците  граѓански лица, за разлика од досегашната 
наплата и пресметување на трошоците за изврушување повеќекратен повисок износ 
од главниот долг. 

Со членот 6 се менува ставот 1 од член 240 при што се воведува обврска на 
доверителот на побарувањето да ги извести должниците физички лица за 
настанувањето  на наплата на долгот и должноста да поднесе барање за вонсудска 
наплата на долг, пред започнување на постапката за донесување на Решение со кое се 
дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, согласно со одредбите од 
Законот за нотаријат.

Во ставот (4) регулирано е дека:
„Извршителот е должен со заклучок да го одбие барањето од ставот (1) на овој 

член доколку доверителот:
- кон барањето не го достави дописот од Комората дека токму тој е посочен да
постапува по барањата на доверителот за вонсудска наплата на долгови,
- не достави доказ Комората не му одговорила на дописот за посочување на 

извршител во рокот од ставот (1) на овој член,
- не ја авансира цената за администрирање на барањето и материјалните 

трошоци за достава.“
Со новата алинеја четири доуредено е дека барањето ќе се одбие и доколку 

доверителот не достави доказ за известување на должникот физичко лице за 
обврската за мирување на долгот за услугите од член 11 точка 14.
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Во членот 7 се брише ставот (1) од член 241 со укинување на  условот за 
согласнот на должникот за извршителот да спроведува вонсудска наплата на долгот и 
во ставот (2) се уредува максимализирање на надоместокот на извршителот за 
превземените дејствија, материјални трошоци  во вонсуднската наплата на долговите 
до висина од 50% од главниот долг. 

Во член 8 се уредува дека започнатите извршни дејствија од извршителите за 
услугите уредени во членот 11 точка 14 од овој закон, пред влегувањето во сила на 
овој закон  ќе се завршат согласно одредбите од овој закон.

Членот 9 го регулира влегувањето во сила на овој Закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ
Решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани и чинат една правна 

целина.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со предложените законски решенија ќе им се даде законска можност за 

заштита на должниците физичките лица пред извршителот преку поефикасно 
извршување на побарувањата на доверителите по основ на фактури на сметки од 
комунални и услуги кои се дават на корисниците вода од странана на вршителот на 
водостопанска дејност сродни  (наводнување, одводнувања и др.) во постапка на 
вонсудска наплата на комунални долгови пред да се спроведе присилно извршување.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И 
ДОПОЛНУВААТ

Значење на одделни изрази
Член 11

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1) „побарување“ е право на наплата на паричен износ или право на некое 

сторување или несторување или трпење;
2) „доверител“ е лице чие побарување се остварува;
3) „должник“ е лице спрема кое се остварува побарување;
4) „странка“ е доверител и должник;
5) „учесник“ е лице кое во извршувањето остварува некое свое право или 

правен интерес, а не е странка во извршувањето;
6) “трето лице” е лице кое тврди дека во поглед на предметот на извршувањето 

има некое право;
7) „извршител“, „заменик на извршител“ и „помошник на извршител“ се лица 

кои вршат јавни овластувања утврдени со закон, именувани/назначени согласно со 
одредбите на овој закон и кои директно одлучуваат за дејствијата што треба да се 
преземат во рамките на нивните овластувања, за да се спроведе извршната исправа и 
да ги преземат извршните дејствија;

8) „земјоделец“ е лице на кое земјоделското производство му е претежен 
извор на приходи и е регистриран како индивидуален земјоделец;

9) „јавна книга“ и „регистри“ се Катастар на недвижности, Централен депозитар 
за  хартии од вредност, Централен регистар на Република Македонија - Заложен 
регистар, Централен регистар на Република Македонија - Регистар на вложувања во 
недвижности на нерезиденти во Република Македонија, Регистар на воздухоплови на 
Република Македонија, Единствен регистар на даночни обврзници, Евидентен 
регистар за стечај, Судски регистар, Трговски регистар, Единствен регистар на 
трансакциски сметки, Регистар на моторни и приклучни возила и евиденција на 
регистрираните моторни и приклучни возила, матична книга на умрени, матична книга 
на венчани, матична книга на родени, Регистар на трговски марки и другите права од 
индустриска сопственост и други регистри востановени со закон;

10) „впаричување“ е претворање на имотот и имотните права во пари;
11) „парични средства“ претставуваат сите средства на трансакциските и жиро 

сметки, штедни влогови, нерезидентни сметки, како и готови пари кои ги поседуваат 
должниците;

 12) „плата“ се сите примања на должникот врз основа на тековниот и минатиот 
труд;

13) „веродостојна исправа“ во смисла на овој закон се смета фактура, пресметка 
на камата, јавна исправа, извод од заверени деловни книги, осигурителна полиса, 
товарен лист, времена градежна ситуација и друга исправа која според закон има 
карактер на јавна исправа и

14) „вонсудската наплата на долгови“ претставува обид за наплата на парично
побарување по фактури за комунални сметки (електрична енергија, топлинска 
енергија, вода, смет, телефонија, мобилни оператори, кабелски оператори, трошоци за 
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редовно одржување на заедничките делови на зградата што е во етажна сопственост), 
што го спроведува извршител по барање на доверителот, со согласност на должникот.

Подобност на извршната исправа
за извршување

Член 17
(1) Извршната исправа е подобна за извршување ако во неа се назначени 

доверителот и должникот, како и предметот, видот, обемот и времето на 
исполнувањето на обврската.

(2) Ако во извршната исправа не е определен рокот за доброволно 
исполнување на обврската, извршителот го повикува должникот во рок од осум дена 
од денот на доставувањето на поканата да ја исполни обврската утврдена во 
извршната исправа.

(3) Извршителот, во случај кога должник е физичко лице, а доверител правно 
лице кое овозможува комунални услуги дефинирани во член 11 точка 14) од овој 
закон, задолжително пред да преземе било какви други извршни дејствија со налог, ќе 
го повика должникот во рок од 3 дена да го намири побарувањето и истовремено ќе 
побара од него да ја соопшти својата имотна состојба, статусот на вработено лице и 
висината на приходите од плата и други надоместоци.

Наплата на камата и законска казнена
камата
Член 18

(1) Кога во извршната исправа е определена наплата на камата од должникот, 
истата се пресметува и наплатува до денот на исплатата на средствата на посебната 
сметка на извршителот.

(2) Ако во извршната исправа се определени и трошоците на постапката, 
извршителот, по предлог од доверителот, ќе пресмета и ќе изврши наплата на 
законска казнена камата на износот на определените трошоци согласно пропишаната 
стапка, од денот на донесувањето на извршната исправа до наплатата.

Поднесување на барање за извршување
Член 28

(1) Барањето за извршување на извршната исправа доверителот го поднесува 
до извршителот во писмена форма со приложување на извршната исправа во 
оригинал. Барање за извршување на извршната исправа чија вредност на главното 
побарување е над 10.000 eвра задолжително го составува адвокат и содржи 
адвокатски печат и потпис, освен во случаите кога доверител при извршувањето е 
Република Македонија, банка,штедилница, финансиско друштво, давател на 
финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице.

(2) Барањето за извршување од доверител за побарување кое произлегуваат од
комунални услуги опишани во членот 11 точка 14) од овој закон, против должниците
должен е непосредно да бара од Комората на извршителите од членот 75 на овој 
закон, да одреди извршител, кому треба да го поднесе барањето од ставот (1) на овој 
член.
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(3) Комората е должна да му одговори на доверителот и да му посочи 
извршител, во рок од 48 часа сметано од денот на приемот на писменото од ставот (2) 
на овој член, водејќи сметка извршителите да ги одредува рамномерно според 
азбучниот ред во Именикот на извршителите, водејќи сметка за надлежноста на 
извршителот.

(4) Со акт на Комората поблиску се уредуваат: начинот на распределба на 
предметите по извршители од страна на Комората, содржината и начинот на 
поднесување на барањето на доверителот до Комората, содржината на одговорот на 
Комората и начинот на доставување на одговорот на Комората до доверителот.

(5) Извршителот е должен да постапува по барањето за извршување.
(6)Со врачувањето на извршната исправа чие извршување се бара, извршителот 

е овластен да избере средства на извршување и предмети на должникот заради 
целосно извршување на извршната исправа.

Награда и надоместок на трошоци за работа на
извршителот

Член 46
(1) Извршителот за извршените дејствија има право на:
- надоместок за администрирање,
- надоместок за спроведените дејствија и
- награда за реализација на извршната исправа во согласност со Тарифата за 

награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителот. Наградата за 
делумна или целосна реализација на извршната исправа извршителот ја наплаќа од 
должникот во текот на извршувањето.

(2) Доколку доверителот не ја плати цената за администрирање и првичниот 
налог за извршување со поднесување на барањето за извршување, извршителот со 
заклучок ќе го одбие барањето за извршување.

(3) Доколку доверителот не ги плати трошоците за преземање на поединечни 
дејствија во рок од 30 дена од денот кога извршителот ќе го задолжи доверителот за 
плаќање на истите, извршителот со заклучок ќе го запре извршувањето.

(4) Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за работата на 
извршителите ја донесува министерот, по претходно прибавено мислење од Комората 
на извршители, според следниве критериуми:

1) цена за администрирање која се определува според износот на главното 
побарување, односно вредноста на предметот на извршување утврдена во извршната 
исправа;

2) цена на извршените дејствија која се определува според видот, обемот и 
времетраењето на извршувањето на дејствијата и местото на нивното извршување и

3) награда на извршителот за извршените дејствија - реализација на извршната 
исправа се определува според видот на извршната исправа и видот на побарувањето 
кое треба да се изврши и тоа:

- кај паричните побарувања наградата се определува според износот на 
наплатеното побарување,

- кај непаричните побарувања наградата се определува според вредноста на 
предметот на спорот утврдена во извршната исправа. Ако вредноста на непаричното 
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побарување не е утврдена во извршната исправа, наградата изнесува 300 евра во 
денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на пресметувањето.

(5) Вредноста на предмет на извршувањето кај паричните побарувања е износот 
наведен во барањето за извршување определен од доверителот.

Глава дваесет и шеста
ВОНСУДСКА НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ ПО ОСНОВ НА ВЕРОДОСТОЈНА ИСПРАВА

Барање за вонсудска наплата на долгови
Член 240

(1) Доверителот за побарување кое произлегува од комунални услуги опишани 
во членот 11 точка 14) од овој закон, против должниците должен е непосредно, да 
поднесе барање за вонсудска наплата на долг, пред започнување на постапка за 
донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна 
исправа, согласно одредбите на Законот за нотаријатот и тоа:

- за веродостојна исправа за вода, смет и одржување на заедничките простории 
за износ до 2.000,00 денари,

- за веродостојна исправа за електрична или топлинска енергија за износ до 
6.000,00 денари,

- за веродостојна исправа за телефонија, мобилни оператори или кабелски 
оператори за износ до 2.000,00 денари.

Доколку износот на неплатените комунални услуги го надминува износот 
определен со овој став, доверителот поведува постапка за донесување на решение со 
кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, согласно со 
одредбите на Законот за нотаријатот.

(2) Доверителот пред да го поднесе барањето за вонсудска наплата на долгови,
непосредно бара од Комората на извршителите од членот 75 од овој закон, да 

одреди извршител, кому треба да го поднесе барањето од ставот (1) на овој член.
(3) Комората е должна да му одговори на доверителот и да му посочи 

извршител, во рок од 5 дена сметано од денот на приемот на писменото од ставот (2) 
на овој член, водејќи сметка извршителите да ги одредува рамномерно според 
азбучниот ред во Именикот на извршителите, водејќи сметка за надлежноста на 
извршителот според живеалиштето/престојувалиштето на должникот.

(4) Извршителот е должен со заклучок да го одбие барањето од ставот (1) на 
овој член доколку доверителот:

- кон барањето не го достави дописот од Комората дека токму тој е посочен да
постапува по барањата на доверителот за вонсудска наплата на долгови,
- не достави доказ Комората не му одговорила на дописот за посочување на 

извршител во рокот од ставот (1) на овој член,
- не ја авансира цената за администрирање на барањето и материјалните 

трошоци за достава.
(5) Со акт на Комората, донесен врз основа на претходна согласност 

наМинистерството за правда, поблиску се уредуваат начинот на распределба на 
предметитепо извршители од страна на Комората, содржината и начинот на 
поднесување на обраќањето на доверителот до Комората, содржината на одговорот 
на Комората и начинот на доставување на одговорот на Комората до доверителот.
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Не применување на одредбите за присилно
извршување

Член 241
(1) Вонсудската наплата на долгови за комунални сметки извршителот ја 

спроведува со
согласност на должникот.
(2) Одредбите од овој закон за присилно извршување не се применуваат при 

вонсудска наплата на долгови од членовите 240 до 244 од овој закон.

Член 265
Започнатите извршни дејствија од извршителите по конкретно средство за 

извршување, започнатите постапки за именување на извршители, како и започнатите 
дисциплински постапки до денот на влегување во сила на овој закон ќе се завршат 
согласно одредбите од Законот за извршување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 
171/10, 148/11 и 187/13).


