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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБАТА ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ И ПРИЧИНИ ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување е одраз на 
општествените потреби и реалната потреба за помош и поддршка на загрозените категории на 
лица кои се соочуваат со егзистенцијални проблеми,  но и на социјално ранливите групи на лица, 
кои не по своја вина не се во можност да го намират своите долгови без да им се загрози 
егзистенцијата, не само лична, туку и на нивните семејства. 
Од наведените причини, се оцени дека е неопходно да се пристапи кон итно донесување на овој 
закон.  

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Целта  на измените на Законот за извршување е олеснување на финансиската состојба на  
граѓаните на Република Северна Македонија, и истите се  во насока на целосно изземање од 
извршување на корисниците на помош согласно прописите од социјална заштита,  Законот за 
заштита на децата и прописите  за социјална сигурност за старите лица. Водејќи сметка и за 
социјално ранливите групи законот предвидува смалување на паричните износи кои може да се 
зафатат со присилно извршување за лицата приматели на просечна плата и пензија, децата 
корисници на семејна пензија, како и хранителските семејства кои згрижуват дец,а од 1/3 на 1/5 од 
платата, пензијата, односно надоместокот. Се очекуваат големи придобивки од  социјален  
карактер за наведените категории на социјално економски план.  
Предложените измени и дополнувања на Законот за извршување  се во насока на начелото за 
заштита на личноста, достоинството и интересите на  должниците и на нивните семејства 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА.
Донесувањето на Законот нема фискални импликации врз Буџетот на Република Северна 
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 спроведувањето на Предлог законот не се потребни дополнителни финансиски средства. 

 V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН 
Со оглед дека не се работи за обемен и сложен закон, согласно со членот 170 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.91/08 и 
119/10), се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка. 
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Член 1
Во  Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16,142/16 и 
233/18)  , член 116  точките 3) и 5)  се менуваат и гласат:
 „ 3) примање од права на парична помош од социјална заштита (гарантирана минимална помош, 
надоместок заради попреченост, надоместок на плата за скратено работно време, додаток за 
домување, траен надоместок и еднократна парична помош) , согласно прописите од социјална 
заштита; 
5) примања од правата  за заштита на децата согласно Законот за заштита на децата; “
По точката 9 ) се додава нова точка 9 а) која гласи:
 „ 9 а) примања од право на социјална сигурност за стари лица, согласно
 прописите  за социјална сигурност за старите лица; “

Член 2
Во членот 117 став (1) по точката се додава нова реченица која гласи:

„ По исклучок, за граѓаните приматели на:  плата до висина на  просечна плата во моментот на 
изготвување на налогот за извршување, пензија до висина на просечната пензија, надомест на 
трошоци  за сместување на лице и надоместок за згрижување  на згрижувачко семејство, како и  
за децата корисници на семејна пензија,  извршувањето се спроведува до една петина на платата, 
пензијата, односно надоместокот. “

Преодни и завршни одредби
Член  3

         Извршувањата започнати согласно одредбите од членовите 104 и 105 став (1) од Законот за 
извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 
50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13), и членовите 116 и 117 од Законот за извршување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 72/16,142/16 и 233/18) ќе продолжат согласно 
одредбите од овој закон. 

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република 
Северна Македонија.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ
Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување  содржи 4 члена.
Со членот 1 целосно се изземаат од присилното извршување примањата на граѓани кои се 
корисници на гарантирана минимална помош  од социјалната заштита,  примањата на децата 
согласно Законот за заштита на децата, како и примањата за социјална сигурност  на старите 
лица, согласно прописите за социјална сигурност на старите лица,
Членот 2  ги  дополнува ограничувањата на извршувањето и тоа од 1/3 на 1/5 од плата и пензијата  
за лицата приматели на просечна плата и пензија, надомест на трошоци  за сместување на лице и 
надоместок за згрижување  на згрижувачко семејство, како и  за децата корисници на семејна 
пензија
Членот 3 предвидува  примена на законските одредби и за веќе започнатите извршувања, со 
оглед дека овој закон е поповолен за граѓаните и е во склад со членот 52 став 4 од Уставот на 
Република  Северна Македонија.
Членот 4 ја уредува примената на законот. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ
Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани и претставуваат една 
правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН
Донесувањето на законот има за цел да овозможи надминување на долгогодишните проблемите 
на граѓаните како должници без притоа да се генерираат нови егзистенцијални проблеми за 
гражаните, што ќе има позитивно влијание во општеството. Со примена ќе  се обезбеди економска 
и социјална заштита на социјално ранливите лица, подршка на општествено одговорните 
хранителските семејства кои згрижуваат деца и стабилна општествена средина за граѓаните на 
Република Северна Македонија .
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                        ТЕКСТ НА  ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ 

Член 116

Изземени се од извршување: 
1) примање врз основа на законска издршка, надоместок на штета настаната поради нарушување 
на здравјето или намалување, односно губење на работната способност и надоместок на штета за 
загубена издршка поради смрт на давачот на издршката; 
2) примање врз основа на надоместок поради телесно оштетување според прописите за 
инвалидското осигурување; 
3) примање врз основа на права на парична помош од социјална заштита; 
4) примање врз основа на привремена невработеност; 
5) примање врз основа на додаток на деца; 
6) примање врз основа на стипендија, кредит и помош на ученици и студенти; 
7) примање на питомци на Воената академија; 
8) надоместок за работа на осуден во казнено-поправен дом, освен за побарување врз основа  на  
законско  издржување,  како  и  за  побарување  на  надоместок  на  штета предизвикана со 
кривично дело на осудениот; 
9) примање врз основа на патни трошоци;
10) средства исплатени како хуманитарна помош или надомест на штета во ситуации 
предизвикани од елементарни непогоди во услови на донесена одлука за постоење на кризна 
состојба од страна на Владата на Република Македонија или Собранието на Република 
Македонија и 
11) средствата на посебната сметка која ја поседува извршителот согласно со членот 36 став (5) 
од овој закон. 
                                                                                    Член 117 
(1)  Извршувањето  врз  плата  и  пензија,  како  и  врз  надоместок  наместо  плата,  за 
побарување  врз  основа  на  законска  издршка,  надоместок  на  штета  настаната  поради 
нарушување на здравјето или   намалување,односно губење на работната способност и 
надоместок на штета за загубена издршка поради смрт на давачот на издршката, може да се 
спроведе до износот од една половина, а за побарувања по друга основа - до износот од една 
третина на платата или пензијата.   
(2) Одредбата од ставот (1) на овој член се применува и врз примањата на лица во резервниот 
состав на армијата и полицијата. 
(3)  Извршувањата врз примањата на воени и мирновременски воени инвалиди врз основа на 
инвалиднина, ортопедски додаток и инвалидски додаток, може да се спроведе само за 
побарувања врз основа на законска издршка, надоместок на штета настаната поради  
нарушување  на  здравјето  или  намалување,  односно  губење  на  работната способност  и  
надоместок  на  штета  за  загубена  издршка  поради  смрт  на  давачот  на издршката и тоа до 
износот од една половина на тоа примање. 
(4)  Извршување  врз  примањето  врз  основа  на  договор  за  доживотна  издршка  и доживотна 
рента, како и врз примањето врз основа на договор за осигурување на животот, може да се 
спроведе само на делот кој го надминува износот на најниската социјална помош која се 
исплатува на подрачјето на кое должникот има живеалиште. 


