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ВОВЕД

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

Како  резултат на светската економска криза и социјалната положба на голем 
дел од населението во 2010 година се донесе Законот за изменување на Законот за 
извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 88/10), со цел да се 
реализира трансферот на старите извршни предмети од судовите  кај извршителите.

Имено во Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.83/09), се креираше системот на 
трансфер на извршните предмети од судовите кај нотарите и извршителите кои треба 
да продолжат со спроведување на извршувањето. Со Законот за изменување на 
Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 88/10), е 
пропишано дека започнатите постапки за извршување до денот на примената на овој 
закон ќе се извршуваат според Законот за извршната постапка (“Службен весник на 
Република Македонија” број 53/1997, 59/2000 и 64/2003), најдоцна до 1 јули 2011 
година. Воедно се пропишува дека предлозите за извршување поднесени пред 26 мај 
2006 година кои не се правосилни и предлозите за извршување поднесени врз основа 
на веродостојни исправи за кои не е донесено правосилно решение за извршување, 
судот ќе ги предаде на постапување кај нотар, кој постапува како повереник на судот, 
по што извршувањето би продолжило кај извршителите. Со Законот се предвидува  
надлежност и се уредува постапувањето на нотарите да донесуваат решение со кое 
се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа по кои судот ќе 
одлучува само по приговор против решението на нотарот,  со што ќе дојде до 
растеретување на судовите од поднесените тужби со предлози за издавање на платни 
налози.Од ново настанатата законска регулација илјадници семејства  во  Република 
Македонија се жртви на процедурите за наплата, кои поради тоа што се оптоварени со 
низа недоследности  и завршуваат на нивна штета. 

Имено согласно законските решенија за долгови стари и по една деценија, за кои 
граѓаните воопшто не знаеле, сега се наплатуваат  десеткратно повисоки суми од 
страна на извршители.

Во целата постапка постојат  проблеми на повеќе нивоа – граѓаните добиваат 
сметки за наплата на долгови кои датираат од деведесеттите, а доверителот е 
секогаш во право, затоа што долгот навистина постои. Не постои начин како да се 
заштитат граѓаните. Станува збор за илјадници предмети кои стоеле во судовите. 
Најмногу тужени се за парично побарување по фактури за услуги од вршители на 
комунални дејности (електрична енергија, топлинска енергија, вода, смет, телефонија, 
мобилни оператори, радиодифузна такса, 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 вршителот на водостопанска дејност 
(наводнување и одводнувања).

Бидејќи во тој период настанал правен вакум односно законска непокриеност, 
ниту судовите можеле да постапуваат ниту пак, нотарите можеле да ја преземат 
својата надлежност за донесување решенија врз основа на веродостојна исправа. Во 
тој период многу граѓани не знаеле дека за нив има поднесени нови предлози за 
присилна наплата на комуналии или други слични обврски. Значи, и да сакале да си ја 
исполнат обврската, не биле известени, а од друга страна што е многу позначајно, 
граѓаните биле ставени во неповолна позиција да им тече камата без нивна вина.
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Од незначителен долг за ненаплатена сметка за комунални услуги, по многу 
години поминати од добиената услуга добиват огромни сметки во кои е вклучена и 
самата камата.

Доверителите правни лица го искористија овој период на штета на граѓаните и 
во своите парични побарувања за комунални услуги и услуги  кои се дават на 
корисниците на вода од страна на вршителот на водостопанска дејност (наводнување, 
одводнувања и др.),согласно законските прописи не по нивна вина им доспеаа 
превисоки камати и трошоци на извршување на комуналните долгови.  

Иако постоеше тенденција законски да се регулира настанатат ситуација сепак и 
со влегувањето во сила на  Законот за извршување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 72/16 и 142/16), од 1 јануари 2017 година, граѓаните повторно се 
најдоа во истата ситуација.
 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Целите, начелата и основните принципи на предложениот закон е отпишувањето на 
каматите на граѓаните кои се во неповолна ситуација како должници по основ на 
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 вршителот на водостопанска дејност 
(наводнување и одводнувања).     

 
III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ 

ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на законот ќе 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 дополнителни 
средства од Буџетот на Република Македонија и повлекува материјални обврски за 
други субјекти.  

V.СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа дека не се работи за обемен и сложен закон предлагаме 
согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија Предлогот 
на законот да се донесе по скратена постапка.
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   ПРЕДЛОГ  НА ЗАКОН
 ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ ЗА НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ 

ОД УСЛУГИ ОД ВРШИТЕЛИ НА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,  ТЕЛЕФОНИЈА,  МОБИЛНИ 
И КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ, РАДИОДИФУЗНА ТАКСА, ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ 

ПРОСТОРИИ, НАВОДНУВАЊЕ И ОДВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на 

камати за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални  
дејности (електрична и топлинска  енергија, вода и смет), телефонија, мобилни и 
кабелски оператори, радиодифузна такса, одржување на заеднички простории, 
наводнување и одводнување на земјоделско земјиште, и за кои постојат решенија за 
извршување издадени од суд заклучно со 25 мај 2006 година, трансферирани кај 
нотар или извршител  согласно  одредбите  на  членовите  13 и 16 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за извршување  („Службен весник на 
Република Македонија “ број 83/2009)  и  членот 1 од Законот за изменување на 
Законот за извршување  („Службен весник на Република Македонија “ број 88/10).

Предмет на овој закон е  отпис на затезната, односно казнена камата која  се 
однесува на главниот долг и трошоците на постапка и истата подлежи на отпис од 
моментот на поднесување на тужба за наплата на паричен долг (присилна наплата) 
пред надлежен суд до конечна исплата на паричното побарување вклучувајќи ги и 
трошоците на постапка од страна на должникот. 

 
Член 2

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. „Доверител“ е правно лице  кое врши дистрибуција и снабдување со 

електрична или топлинска  енергија, вода, смет, телефонија, мобилни и кабелски 
оператори, радиодифузна дејност, одржување на заеднички простории, наводнување 
и одводнување на земјоделско земјиште, нотар и извршител. Нотар и извршител се 
сметаат за доверители само во случај на наплата на трошоците на извршување  кои 
произлегле од присилно извршување на  долговите од членот 1 став 1 на овој закон;

 2. „Должник“ е физичко лице кое е државјанин на Република Македонија, 
односно физичко лице коешто не е регистрирано како вршител на дејност (трговец 
поединец) и кое е корисник на услуги уредени со членот 1 став 1 на овој закон;

3. „Долг“ е обврска по основ на главен долг и долгови по однос на трошоци на 
постапка за искористена електрична или топлинска енергија, вода, смет, телефонија, 
мобилни оператори, кабелски оператори, радиодифузна такса, одржување на 
заедничките простории, наводнување и одводнување, како и затезна, односно казнена 
камата поврзани со главниот долг и трошоци за постапката,  настанати заклучно со 25 
мај 2006 година;

4. „Отпис на камата“е ослободување на должникот од обврски за затезна, 
односно казнена камата, настанати поради ненавремено платен главен долг и 
трошоци на постапка за услуги  во роковите определени со член 1 став 1 од овој закон, 
од страна на доверителот, кога како должник се јавува физичко лице во смисла на 
став 1  точката 2 од овој член.  



7

Член 3
Право на отпис на  камата  остварува секое физичко лице - должник  кој ќе 

изврши уплата на главниот долг и трошоците (судски, нотарски, адвокатски, трошоци 
на извршување) на постапката во рок од  12  месеци од денот на објавувањето на 
Одлуката од членот 4 став 5 од овој закон.

Член 4
Отпис на камати за наплата на долговите се врши врз доброволна основа од 

страна на доверителот.
Доверителите од членот 2 став 1 точка 1 од овој закон, основани од Владата на 

Република Македонија и општините и градот Скопје кои се во државна сопственост, 
односно сопственост на општината или градот Скопје вршат отпис на побарувањата 
по основ на наплата на затезната односно казнената камата по главен долг од 
должниците физички лица кои стекнале право на опис на камата во согласност со 
членот 3 од овој закон.

Доверителите од член 2 став 1 точка 1 од овој закон, кои се во приватна 
сопственост, доброволно одлучуваат преку своите органи на управување, за 
едностран опис на побарувањата по основ на наплатата на затезната односно 
казнената камата на главниот долг од должниците физички лица кои стекнале право 
на опис на камата согласно член 3 од овој закон.

Доверителите од ставовите 2 и 3 на овој член, со Одлука донесена на Управен 
одбор ги отпишуваат каматите за наплатата на долговите  кои произлегуваат од 
услугите од членот 1 став 1 на овој закон, во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон.

Одлуката од ставот 4 на овој член, доверителите ја објавуваат на својата веб 
страница наредниот ден од денот на донесувањето  на истата. 

Член 5
Стекнатото право на отпис на камата од членот 3 на овој закон, должникот- 

физичко лице го остварува со поднесување на барање до доверителот. Кон барањето 
должникот приложува и доказ за извршена исплата на главниот долг.

 Доверителот е должен во рок од 15 дена по приемот на доставениот доказ за 
извршена уплата на главниот долг, да го извести должникот по писмен пат со 
препорачана пратка на адресата која е регистрирана кај доверителот, за усвојување 
(целосно или делумно) или за одбивање на отписот на каматата.

 Доколку доверителот изврши отпис на каматата, должен е веднаш , но не 
подоцна од 8 дена по донесената одлука, за истото да го извести нотарот или 
извршителот кај кого било трансферирано решението за извршување издадено од 
судот, дека е исплатен главниот долг и извршен е отпис на каматата, заради што бара 
запирање на постапката пред нотарот или извршителот. 

 Нотарот при повлекување на барањето за трансфер на предметот, постапува 
согласно член 74 од Законот за нотаријат. 

 Извршителот при повлекување на барањето за трансфер на предметот од 
судот го запира  извршувањето согласно со член 93 став 1 алинеа 4 од Законот за 
извршување.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на  овој член ги пропишува 
министерот за финансии, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој 
законот.

Член 6
Надзор над примената на овој закон врши Министерството за финанси.  
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Член 7 
Висината на наградата и надоместокот на извршените трошоци за работата на 

извршителите и адвокатите,  по предмети кои произлегуват од услугите утврдени со 
членот 1 од овој закон, не може да надмине 20% од нивните предјавени и утврдени 
трошоци.

Висината на наградата и надоместокот на процесните трошоци за работата на 
нотарите и адвокатите,  по предмети кои произлегуваaт од услугите утврдени со 
членот 1 од овој закон, не може да надмине 20% од нивните предјавени и утврдени 
трошоци.

Член 8
Овој закон влегува во сила со 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  содржи 8 члена.
Со членот 1 се прецизира што е предмет на законот односно што уредува 

истиот .
Во член 2 поимите кои се употребуваат во законот . 
Во членот 3 уредено е дека право на отпис на  камата  остварува секое 

физичко лице - должник  кој ќе изврши уплата на главниот долг и трошоците (судски, 
нотарски, адвокатски, трошоци на извршување - извршителски) на постапка во рок од 
најмногу 12  месеци од денот на објавувањето на Одлуката донесена на Управните 
одбори на доверителите за отпишување на  каматите за наплатата на долговите.    

Членот 4 регулира како и под кои услови се врши отписот на камати од 
доверители основани од Владата на Република Македонија и општините и градот 
Скопје кои се во државна сопственост, односно сопственост на општината или градот 
Скопје , доверителите кои се во приватна сопственост,доверителите надлежни нотари 
и адвокати.

Со членот 5 уредено е :
„ Стекнатото право на отпис на камата од членот 3 на овој Закон, должникот- 

физичко лице го остварува со поднесување на барање до доверителот. Кон барањето 
должникот приложува и доказ за извршена исплата на главниот долг.

 Доверителот е должен во рок од 15 дена по приемот на доставениот доказ за 
извршена уплата на главниот долг, да го извести должникот по писмен пат со 
препорачана пратка на адресата која е регистрирана кај доверителот, за усвојување 
(целосно или делумно) или за одбивање на отписот на каматата.

 Доколку доверителот изврши отпис на каматата, должен е веднаш , но не 
подоцна од 8 дена по донесената одлука, за истото да го извести нотарот или 
извршителот кај кого бил трансферирано решението за извршување издадено од 
судот, дека е исплатен главниот долг и извршен е отпис на каматата, заради што бара 
запирање на постапката пред нотарот или извршителот. 

 Нотарот при повлекување на барањето за трансфер на предметот, постапува 
согласно член 74 од Законот за нотаријат. 

 Извршителот при повлекување на барањето за трансфер на предметот од 
судот го запира  извршувањето согласно член 93 став 1 алинеа 4 од Законот за 
извршување.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на  овој член ги пропишува 
министерот за финансии, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој 
законот.  .“

Членот 6 е прецизирано кој врши надзор над примената на законот. 
Во членот 7 се уредува висината на наградата и надоместокот на извршените 

трошоци за работата на извршителите и адвокатите,  по предмети кои произлегуват од 
услугите утврдени со овој закон дека  не може да надмине 20% од нивните предјавени 
и утврдени трошоци.

Висината на наградата и надоместокот на процесните трошоци за работата на 
нотарите и адвокатите,  по предмети кои произлегуваaт од услугите утврдени со овој 
закон, не може да надмине 20% од нивните предјавени и утврдени трошоци. 

Членот 8 го уредува влегувањето во сила на законот.
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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 реши проблемот на голем број на 
граѓани кои  не по своја вина се јавуват како должници на услуги од вршители на 
комунални  дејности (електрична и топлинска  енергија, вода и смет),  телефонија, 
мобилни и кабловски оператори, одржување на заеднички простории, наводнување и 
одводнување на земјоделско земјиште, и за кои постојат решенија за извршување 
издадени од суд заклучно до 25 мај 2006 година, трансферирани кај нотар или 
извршител.  


