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1. Ревизија на постапката на присилна наплата од сметките на 
должниците кај банките заради зголемување на неговата 
ефикасност и намалување и воедначување на провизиите кај 
банките 

 
 
Имајќи предвид дека на 31. седница на Националниот совет за платни 
системи (НСП), одржана на 1.10.2018 година, беше разгледана 
Информацијата за присилната наплата на паричните побарувања од 
физичките лица, преку која Народната банка ги актуализира прашањата 
за видот и висината на провизиите на банките и КИБС за спроведувањето 
на присилната наплата од сметките на физичките лица и начинот на нивна 
наплата, како и потребата банкарскиот сектор да пристапи кон 
изедначување на постапката преку унифицирање на начинот на кој ги 
дава и ги наплаќа услугите и воспоставување единствена тарифа каде што 
провизиите би биле во висина на реалните трошоци, согласно со 
договореното на седницата, Информацијата беше проследена до 
Македонската банкарска асоцијација (МБА). 
 
Согласно со заклучоците и препораките од 31. седница на НСП, на 
5.11.2018 година МБА достави допис до НСП, во кој беа изнесени 
ставовите на банките во врска со покренатите прашања и дадените 
препораки. Во основа, банките посочуваат дека комплексноста на 
постапката за присилна наплата и присутните ризици што произлегувaат  
од тековната правна рамка не оставаат голем простор за намалување на 
трошоците во постапката на присилна наплата, но дека се подготвени на 
заедничка соработка за изнаоѓање решенија што би ја зголемиле 
ефикасноста на постапките и би овозможиле намалување на трошоците. 
Исто така, изнесено е мислење дека во процесот на преиспитување на 
целокупната постапка и надоместоците, покрај наплатата од сметките на 
физичките лица по налози од извршителите (што беше фокус на 
Информацијата на Народната банка), треба да се преиспита и присилната 
наплата по налог на извршителите од сметките на правните лица, како и 
присилната наплата од физичките и правните лица по налог на другите 
овластени органи коишто имаат законско право да изготвуваат решенија 
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за присилна наплата, бидејќи во законските решенија не се прави разлика 
од овој аспект.  
 
Врз основа на дискусиите на седницата, Националниот совет за платни 
системи (НСП) донесе заклучок за формирање работна група, којашто 
треба да понуди решенија за зголемување на ефикасноста во процесот на 
присилната наплата, со што се очекува дека ќе се создаде простор за 
намалување на надоместоците на банките во иднина.   
 
Покрај тоа, беше заклучено дека работната група треба да биде составена 
од претставници од сите засегнати страни: НБРМ, банките, 
Министерството за финансии, Министерството за правда, ЗЕЛС, Управата 
за јавни приходи на Република Македонија и Комората на извршители на 
Република Македонија. 
 
Беше дадена препорака секоја институција да назначи по двајца 
претставници за работната група (член и заменик). 

 

 
2. Информација од МБА во однос на измената на Законот за 
извршување  
 
Претставниците на банките, на седницата на НСП, информираа и дека 
предлог-измените во Законот за извршување коишто се однесуваат на 
член 116 и член 117 од законот, а коишто подразбираат поинаква улога 
за банките при изземањата на поединечни категории физички лица во 
процесот на извршување, се тешко применливи во практиката. Посебно 
беше нагласено стојалиштето на банките за зголемена изложеност на 
правен ризик од една страна, но и за неможноста за примена на новите 
предлог-одредби во секојдневното оперативно работење, од друга страна. 
Исто така, беше наведено дека ваквите промени очекувано би 
предизвикале зголемено ангажирање на расположливите човечки ресурси 
кај банките, следствено и зголемување на нивните трошоци за 
спроведување на постапката за извршување, спротивно од очекуваната 
рационализација и намалување на трошоците согласно со изнесеното во 
точка 1. Во однос на ова прашање, беше донесен заклучок дека овие 
прашања, исто така, треба да се разгледаат од страна на работната група 
од точка 1. 
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