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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 27
декември 2013 година.
Бр. 07-5107/1
27 декември 2013 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, 88/10, 171/10 и 148/11), членот 235 се
менува и гласи:
“(1) Испит за извршители можат да полагаат диплoмирани правници кои до
Министерството за правда доставиле пријава за полагање испит заедно со доказ за:
а) завршено четиригодишно високо образование на правни студии VII/1 или 300
кредити според европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) во Република Македонија;
б) најмалку пет години работно искуство на правни работи или три години на извршни
работи по дипломирањето;
в) положен правосуден испит доколку кандидатот го има положено и
г) за уплатениот износ на предвидените средства за полагање на испитот.
(2) Право на полагање на испит стекнуваат лицата од ставот (1) точка а) на овој член кои
работеле на правни
работи
во
суд,
Jавното
обвинителство,
Државниот
правобранител, Народниот правобранител, други државни органи, органи на единиците на
локалната самоуправа, адвокатура, нотаријат, извршители, трговски друштва и други
правни лица и здруженија на граѓани.
(3) Со испитот за извршители се проверува познавањето на правните прописи со кои се
уредува должноста извршител, начинот на извршувањето на извршните исправи,
уредувањето на сферата на трговските друштва, претпријатијата и правните лица, платен
промет, евиденција на правата на недвижности, наследното, семејното и стварното право,
кривичното право, парничната постапка, вонпарничната постапка и други прописи
неопходни за вршење на должноста извршител.
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(4) Кандидатот за полагање на испитот за извршители е должен да ги надомести
трошоците за полагање на испитот.
(5) Министерот за правда ја утврдува висината на реално направените трошоци за
полагање на испитот, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел од испитот,
подготовката на базите на прашања и студии на случај, спроведувањето на електронскиот тест,
подготвување на материјали и покани и подготвување на уверенија.
(6)Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на
Министерството за правда.
(7) Ако трошоците не се уплатени на соодветната сметка на Министерството за правда,
најдоцна 15 дена пред денот определен за почеток на испитната сесија, на кандидатот
нема да му се дозволи полагање на испитот.
(8) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го
полага испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.“
Член 2
По членот 235 се додаваат девет наслови и девет нови члена 235-а, 235-б, 235-в, 235-г, 235д, 235-ѓ, 235-е, 235-ж и 235-з, кои гласат:
“Програма за полагање на испит за извршители
и испитни сесии
Член 235-а
(1) Испитот за извршители (во натамошниот текст: испитот) се состои од два дела, и
тоа:
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и
- втор дел (студија на случај), со кој се проверува способноста за примена на законите во
практиката.
(2) Испитот се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број
прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.
(3) Првиот дел од испитот се полага по предметите:
1) општествено уредување на Република Македонија, уставно право, управно право и
организација на правосудството, управата и локалната самоуправа;
2) извршување, парнична постапка, вонпарнична постапка и нотаријат;
3) кривично право (општ и посебен дел);
4) стварно право, семејно право, наследно право, облигации и катастар и
5) трговско право , стечај и финансиско работење.
(4) За кандидатите со положен правосуден испит првиот дел од испитот се полага по
скратена програма и тоа по предметите:
1) организација на правосудството, управата и локалната самоуправа;
2) извршување, парнична постапка, вонпарнична постапка и нотаријат;
3) кривично право ( посебен дел);
4) стварно право и катастар и
5) трговско право и стечај.
(5) Вториот дел на испитот се состои од:
- опис на два индивидуални случаи од спроведување на извршување на извршна
исправа и
- прашања кои треба кандидатот да ги одговори врз основа на анализата на случајот.
(6) Испитот се полага четири пати во текот на годината според програма во која се
содржани градивото и прописите, која ја донесува министерот за правда.
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Формирање на базата на прашања за првиот дел и базата на студии
на случај за вториот дел од испитот
Член 235-б
(1) За подготвување на прашањата од првиот дел од испитот, студиите на случај и
прашањата од вториот дел на испитот, министерот за правда ангажира извршители,
нотари, судии и професори на правни факултети од акредитирани универзитети во
Република Македонија.
(2) Базата на прашања за првиот дел и базата на студии на случај за вториот дел од
испитот ја верификува Комисија составена од:
- претседателот на Врховниот суд на Република Македонија, претседателот на Апелациониот суд Скопје,
- претседателот на Апелациониот суд Битола,
- претседателот на Апелациониот суд Штип,
- претседателот на Апелациониот суд Гостивар,
- претседателот на Комората на извршители на Република Македонија и претседателот на Нотарската комора на Република Македонија.
(3) Комисијата од ставот (2) на овој член врши ревизија и ажурирање на базите на
прашања и базите на студии на случај од членот 235-г став (5) од овој закон, најмалку
еднаш годишно.
(4) При ревизијата Комисијата особено ги има предвид измените на правните прописи на
кои е засновано прашањето, односно случајот, бројот на кандидати кои го одговориле,
успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат да влијаат на
подобрувањето на квалитетот на базите од членот 235-г став (5) од овој закон.
(5) Лицата од ставот (1) на овој член и членовите на Комисијата од ставот (2) на овој
член, имаат право на паричен надоместок што го определува министерот за правда.
(6) Износот на паричниот надоместок од ставот (5) на овој член, се определува врз
основа на бројот на изготвени прашања и студии на случај.
(7) Годишниот износ на паричниот надоместок од ставот (5) на овој член, не го
надминува нивото на месечна плата на судија во апелационен суд.
Полагање на испитот
Член 235-в
(1) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот за
извршители ги врши Министерството за правда, а испитот технички го спроведува правно
лице регистрирано во Централниот регистар избрано од министерот за правда.
(2) Јавноста се информира за времето и местото на полагање на испитот, со објава на веб
страницата на Министертвото за правда, најмалку три дена пред одржувањето на испитот,
а кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на испитот за истото се известува
најдоцна во рок од осум дена пред полагање на испитот.
(3) Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за
полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет
врска и опрема за снимање на полагањето.
(4) Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на
Министерството за правда, а ако поради технички причини снимањето се прекине,
снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Министерството за правда.
(5) Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и
информатичката опрема на просториите за полагање на испитот ги пропишува министерот за
правда.
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(6) За време на полагањето на испитот на лицето не му се дозволува користење на
мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички
средства, законски текстови, претходно подготвени предмети и слично. Воедно не е
дозволено меѓусебно контактирање на лицата кои го полагаат испитот.
(7) Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагањето присутни се по
двајца претставници на Министерството за правда и Министерството за информатичко
општество и администрација, и еден претставник од Владата на Република Македонија на
предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата.
(8) Овластените претставници од ставот (7) на овој член, за време на полагањето на
испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на
лицето кое го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не
смеат да се задржат подолго од пет минути.
(9) Ако техничкиот проблем со компјутерот биде отстранет за пет минути испитот
продолжува, а доколку не биде отстранет во овој рок
испитот само за тоа лице се
прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинатиот испит. Ако има
технички проблеми на повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет
минути испитот се прекинува за сите лица кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од
најмногу три дена од денот на прекинатиот испит.
(10) Доколку лицето кое го полага испитот постапува спротивно на ставот (6) на овој
член не му се дозволува натамошно полагање на испитот и се констатира дека лицето не го
положило испитот во записникот од полагањето на испитот.
(11) Првиот дел од испитот се полага по секој од предметите наведени во членот 235-а
ставови (3) и (4) од овој закон и содржи најмалку 50 прашања со пет опции за избор од кои
една е точна, две се слични, една не е точна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и
една не е точна во голем обем (на неа се губат поголем број поени). Ако лицето при
полагање на првиот дел од испитот освои повеќе од 70% од вкупниот број поени, тогаш се
стекнува со право да го полага вториот дел од испитот.
(12) Вториот дел од испитот се состои од две студии на случај кои се однесуваат на
спроведување на извршување на извршна исправа, преземање на извршни дејствија за да се
изврши извршната исправа и имаат десет можни опции на одговори од кои една е точна,
пет се слични и четири се различни. Ако лицето при полагање на вториот дел од испитот
освои повеќе од 70% од вкупниот број поени, се смета дека го положил испитот за што
добива уверение за положен испит.
(13) Уверението од ставот (12) на овој член се издава во рок од 15 дена од денот на
завршувањето на испитот.
(14) Формата и содржината на уверението од ставот (13) на овој член ги пропишува
министерот за правда.
Начин на полагање
Член 235-г
(1) Полагањето на првиот дел од испитот се врши со одговарање на прашањата, во вид на
решавање на електронски тест на комјутер.
(2) Прашањата од тестот, зависно од тежината се вреднуваат со определен број поени.
(3) Полагањето на вториот дел од стручниот испит се врши со проучување на студијата на
случај и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат од студијата на случај,
во вид на електронско, софтверско решение. Одговорите зависно од тежината се вреднуваат
со поени определени во студијата на случај.
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(4) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на испитот и нивните
одговори, како и студиите на случај и прашањата кои произлегуваат од студиите на случај и
нивните одговори се чуваат во Единствениот електронски систем за полагање на
испитот (во натамошниот текст: електронскиот систем), кој го воспоставува
Министерството за правда.
(5) Електронскиот систем од ставот (4) на овој член содржи и јавно достапна база од
најмалку 2000 прашања од областа на предметите од членот 235-а ставови (3) и (4) од овој
закон, за потребите од првиот дел од испитот, како и јавно достапна база од најмалку 100
студии на случај за потребите на вториот дел од испитот.
(6) Бројот на прашања и студии на случај во базите од ставот (4) на овој член се
зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2015 година.
(7) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и правната
литература во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и
прописите за вториот дел од испитот.
(8) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од испитот му се достапни на
кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.
(9) Електронскиот систем не може да дозволи постоење на идентична содржина на
електронскиот тест за првиот дел на испитот, односно електронска студија на случај за
вториот дел од испитот во еден термин за повеќе од едно лице.
Пристапен код и времетраење на испитот
Член 235-д
(1) На денот на полагање на првиот, односно вториот дел од испитот претставник на
Министерството за правда му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му
се одобрува пристап до електронскиот систем од членот 235-г од овој закон.
(2) По одобрувањето на пристапот, кандидатот добива електронски тест за првиот дел од
испитот односно две електронски студии на случај за вториот дел од испитот,
компјутерски генерирани чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на
електронскиот систем од членот 235-г став (4) од овој закон.
(3) Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на
истиот за кое претставник на Министерството за правда дава појаснување пред да започне
полагањето на испитот.
(4) Вкупното траење на времето определено за првиот дел од испитот изнесува 120
минути, додека времето за одговарање на вториот дел од испитот изнесува 180 минути.
Комисија за ревизија на испитите
Член 235-ѓ
(1) Министерот за правда формира Комисија за ревизија на одржаните испити, која во
својата работа ги користи материјалите од членот 235-д став (2) од овој закон и во која,
покрај другите членови членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и
информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација
определен од Владата на Република Македонија.
(2) Комисијата од ставот (1) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши
ревизија на начинот на спроведување на најмалку две сесии одржани во тековната година.
(3) Комисијата од ставот (1) на овој член има право да изврши ревизија и на начинот на
спроведување на испитите одржани во последните пет години до денот на одржувањето на
состанокот на комисијата, но не порано од денот на примената на овој закон.
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