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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29
декември 2010 година.
Бр. 07-5278/1
29 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2005,
50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10 и 88/10), во членот 54-в став (1) алинеjата
1 се менува и гласи:
„- неуредно ги чува службените списи и податоци,“.
Член 2
Во членот 54-г став (1) алинеја 15 сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додава
нова алинеја 16, која гласи:
„- оригиналните барања за извршување, документите, записниците, списите и актите,
како и доставниците кои произлегуваат од вршењето на неговата работа не се наоѓаат во
обвивката на списите на предметот и “.
Член 3
Во членот 59 став (3) зборот „предолг“ се заменува со зборот „предлог“.
Член 4
Во членот 64-а став (2) зборовите: „ја преземе канцеларијата на“ се заменуваат со
зборовите: „ги преземе предметите, книгите и евиденцијата која ја водел“.
Член 5
Во членот 202 ставoвите (3) и (4) се менуваат и гласат:
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„(3) Налозите за извршување кои ги задолжуваат трезорските сметки, односно сметката
на должникот која се наоѓа во рамките на трезорските сметки, носителот на платен промет
ги извршува на начин што врз основа на налозите за извршување изготвува налози кои ги
доставува до Трезорот при Министерството за финансии, односно Трезорот на Фондот за
здравствено осигурување каде што на должникот му се води сметката.
(4) Трезорот при Министерството за финансии, односно Трезорот на Фондот за
здравствено осигурување налозите од ставот (3) на овој член ги извршува согласно со овој
закон и согласно со прописите за платен промет.“
Член 6
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија“.
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