
НН. ИНТЕРВЈУ: НАСЕР ЗИБЕРИ, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ  

 

 

Н. Граѓаните најмногу се жалат за неправедно високите камати кај 
извршителите, не може за долг од 500 илјади да се платат 4 милиони денари!    

 

П.Н. Статистиката и за првите десет месеци од годинава го потврдува 
ова. Имено, најголем број претставки, над 400, се однесуваат на областа 
правосудство, од кои речиси половина на работата на извршителите. 
Откако направивме една анализа, утврдивме дека во најголемиот број 
предмети се јавува токму овој проблем - каматата да биде неколкукратно 
повисока од главниот долг, што е апсурдно. Јас веќе дадов пример кога 
граѓанин за долг од околу 500.000 денари, треба да плати околу 4.000.000 
денари, што сметам дека е неправедно. Токму затоа и ги предложив овие 
измени „казнената камата престанува да тече кога сумата на втасаните, 
а неисплатени камати ќе ја достигнат главницата“. Во пракса тоа ќе значи 
дека должникот, примери какви што имаме сега, нема да мора да плаќа 
камата што е до три или повеќе пати поголема од главниот долг, туку 
висината на каматата ќе биде лимитирана до висината на главниот долг. 
Сметам дека ова е правично и фер од причина што со сегашното законско 
решение за казнената камата, преку одредбата плаќањето на долгот да 
биде во висина од 1/3, односно 1/5 (што зависи од примањата), на некој 
начин граѓаните се во позиција едноставно да не може да си го платат 
долгот, па има случаи кога истиот преминува во наследство на нивните 
деца, вели во интервју за весникот ВЕЧЕР народниот правобранител 
Насер Зибери  

 

 

Петар ЧАУШЕВСКИ   

1. Господине Зибери, најавивте дека ќе поднесете иницијатива за 
изготвување предлог за дополнување на одредбите од Законот за 
облигациони односи и Законот за извршување. Какви дополнувања на овие 
закони предлагате и до каде е постапката? 



Како овластен предлагач, доставив иницијатива за измени и дополнувања на 
Законот за облигациони односи и на Законот за извршување во делот/членовите 
што се однесуваат на наплатата на казнената камата во процесот на извршување. 
Да бидам конкретен, станува збор за интервенција во членот 268-а, каде што 
предлагаме додавање уште еден член - 268-б, кој би гласел „казнената камата 
престанува да тече кога сумата на втасаните, а неисплатени камати, ќе ја достигнат 
главницата“. Во пракса тоа ќе значи дека должникот, примери какви што имаме 
сега, нема да мора да плаќа камата што е до три или повеќе пати поголема од 
главниот долг, туку висината на каматата ќе биде лимитирана до висината на 
главниот долг. Сметам дека ова е правично и фер од причина што со сегашното 
законско решение за казнената камата,   преку одредбата плаќањето на долгот да 
биде во висина од 1/3, односно 1/5 (што зависи од примањата), на некој начин ги 
става граѓаните во позиција едноставно да не може да си го платат долгот, па има 
случаи кога истиот преминува во наследство на нивните деца. Да не бидам 
погрешно разбран, не барам менување на ограничувањата на износот што треба 
да се плати, тоа е во ред, од причина што граѓанинот не смее да се остави без 
средства за егзистенција, туку илустрирам дека со таа сума и начинот на плаќање 
на каматата едноставно е невозможно да се исплати долгот. За да имаме еден 
заокружен систем кога станува збор за казнената камата, предлагаме и промени во 
Законот за извршување во членот 18, каде што, исто така, потребно е да се додаде 
нов член 18-а, кој би гласел: „Кога сумата на втасаните, а неисплатени камати, ќе 
ја достигнат главницата, извршителот во постапката на извршување, престанува да 
пресметува и наплатува камата и законска казнена камата“. 
 

2. Што ја иницира потребата од овие дополнувања? 

Доколку внимателно ја следите работата на институцијата Народен правобранител, 
неговите годишни прес-конференции, кои се одржуваат кон крајот на март, кога се 
исполнува законската обврска Годишниот извештај за степенот на обезбедувањето 
почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права да се достави 
до Собранието, сигурно сте забележале дека со години наназад се алармира за 
овој проблем. Претставките што се однесуваат на правосудството каде што како 
подобласт се извршителите, со години наназад се на врвот. Статистиката и за 
првите десет месеци од годинава го потврдува ова. Имено, најголем број 
претставки, над 400, се однесуваат на областа правосудство, од кои речиси 
половина на работата на извршителите. Откако направивме една анализа, 
утврдивме дека во најголемиот број предмети се јавува токму овој проблем -
каматата да биде неколкукратно повисока од главниот долг, што е апсурдно. Јас 
веќе дадов пример кога граѓанин за долг од околу 500.000  денари треба да плати 



околу 4.000.000 денари, што сметам дека е неправедно. Токму затоа и ги предложив 
овие измени.  

3. Колкав број поплаки од граѓаните се однесуваат на постапките за 
извршување? Дали сметате дека во овие лоши економски, финансиски 
услови и енергетската криза, Владата треба да стави еден вид мораториум на 
извршувањата или отпис на старите долгови од пред десет и повеќе години? 
Со тоа ќе им се помогне на граѓаните да ги плаќаат редовните обврски кон 
државата и да преживеат, растоварени од старите долгови, обременети со 
високи камати и извршителски трошоци. 

Во претходното прашање ви одговорив за бројката и само би додал дека и оваа 
година  ќе бидат најбројните претставки доставени до канцеларијата на Народниот 
правобранител. Што се однесува до вториот дел од прашањето, секако дека 
економската криза, особено пандемијата, влијаеше граѓаните да ги плаќаат 
долговите со сè поголеми тешкотии. Во врска со воведување мораториум, не 
сметам дека треба да се воведе, од причина што со еден ваков чин би се оштетиле 
доверителите, кои, секако, имаат право да си ги наплатат побарувањата, но, пак, ќе 
потенцирам на еден фер, правичен начин. Во минатото, имаше обиди за бришење 
на долговите, но не знам колку беа успешни, од причина што на приватните 
компании Владата може само да им укаже, доколку се во можност, да ги избришат 
долговите или каматите, но не може законски да ги обврзе на тоа, а голем дел од 
обврските се токму од овие компании - долгови за потрошена електрична енергија, 
услуги за мобилна и фиксна телефонија. 

4. Дали сметате дека постои расположение помеѓу политичките партии во 
Собранието да се усвојат овие измени? 

Би сакал да верувам дека постои расположение да се поддржат и усвојат овие 
измени, затоа што пратениците се избрани од граѓаните и треба да работат за 
нивниот најдобар интерес. Сведоци сме дека имаме неефикасен Парламент, но, 
исто така, сведоци сме и дека кога на дневен ред се наоѓаат закони што ги тангираат 
граѓаните (каков што беше пакетот закони за помош поради економската и 
енергетската криза), пратениците едногласно ги усвоија. Јас и на прес-
конференцијата реков дека се надевам дека и Владата со крајна сериозност ќе ја 
разгледа нашата иницијатива и ќе ја достави до пратениците, а дека тие ќе ја 
изгласаат. 

5. Доколку бидат усвоени дополнувањата, што ќе се случува со предметите 
во кои граѓаните веќе ги плаќаат високите казнени камати? 

Кога ја работевме иницијативата, го имавме и ова предвид, па затоа поради 
доследна гаранција на уставниот принцип за правна сигурност на граѓаните, како 



составен дел на принципот на владеење на правото, во преодните и завршните 
одредби на овие закони предвидовме да се нормира, како поповолни да се 
применуваат и на постапките за извршување што се во тек. 
 
6. На што најмногу се жалат граѓаните пред Омбудсманот? 

Правосудството е областа на која најмногу се жалат граѓаните, потоа следуваат 
потрошувачките права, каде што доминантни се претставките за корекции на 
фактура, и тоа за сите услуги - струја, вода, греење. На трето место по бројот е 
областа работни односи, каде што, пак, најмногу се жалат за постапките при 
вработување и исплатата на плати и други надоместоци. Голем е бројот на 
претставките кај правата на децата, особено за правата во образованието. Ние, 
еден месец по започнувањето на училишната година, до Министерството за 
образование и наука доставивме една информација во која укажавме на што сè се 
жалат родителите - немање учебници, барање за децата што имаат хронични 
болести поради сè уште присутната пандемија да учат од дома, па сè до 
проблемите со образовните и личните асистенти. За жал, и по 30 години од 
промената на системот, државата сè уште не си ја исполнила обврската за враќање 
на неправедно одземениот имот, па имаме и голем број претставки што се 
однесуваат на процесот на денационализација. Исто така, во оваа пригода би сакал 
да го истакнам и проблемот за кој граѓаните поднесуваат претставки, и тоа некако 
како да се зголемува од година на година, а тоа е работата на полицијата, особено 
во делот на непреземање мерки по кривични пријави и други пријави. 

7. Вашата работа има цел да ги заштити правата на граѓаните и со Вашите 
препораки и предлози да се подобри функционирањето на државните 
институции. Дали во државава постојат институции кои, покрај Вашите 
укажувања, не прават никакви промени во начинот на работа и кои се тие? 

Од минатата година воведовме пракса два пати годишно да правиме анализа токму 
во овој правец - да видиме кои институции и како соработуваат со Народниот 
правобранител. Значи, дали одговараат, во кој временски рок го прават тоа, но и 
какви одговори даваат - она што се вика одговараат проформа или одговорите се 
суштински. Анализата за првите шест месеци од годинава покажа дека поголем број 
од органите/институциите/ установите кон кои Народниот правобранител надежно 
постапува соработуваат и на негово барање, му ги доставуваат потребните 
објаснувања, информации и докази. Кон органите што не постапуваат во рокот 
определен со закон, Народниот правобранител често, освен првата ургенција, 
доставува и повторни ургенции како потсетувања на обврската за доставување на 
бараните информации. За да бидам докрај прецизен, ние имаме список на 
институции што не постапиле по нашите интервенции/укажувања/препораки 
мислења, и на него се голем број институции, меѓу кои Основниот граѓански суд - 



Скопје, Основното јавно обвинителство - Скопје, Владата, Министерството за 
информатичко општество и администрација, министерствата за труд и социјална 
политика, за финансии, за транспорт и врски, Управата за извршување санкции, 
Затворот Скопје КПУ Идризово и други. 

8. Како реагира Омбудсманот во тој случај, кога одредена институција не се 
придржува кон препораките? 

Има повеќе механизми што ги употребуваме во нашата работа, а кога институциите 
на некој начин не соработуваат и со тоа ја попречуваат нашата работа. Така, 
согласно со Законот за народен правобранител, за попречување на работата може 
да се достави информација или посебен извештај со кој го информираме 
непосредно повисокиот орган што раководи со органот, односно непосредно 
повисокиот орган и Владата на Република Северна Македонија, ама на 
располагање ни е и механизмот за доставување посебен извештај и до Собранието. 
Заклучно со јуни годинава, Народниот правобранител има доставено 12 
информации/посебен извештај за попречување на работата до министер, 16 
информации/посебен извештај до други органи и организации со јавни овластувања 
и 28 информации/посебен извештај до Владата за попречување на работата. 

9. Дали сте задоволни од досегашното работење на Вашата институција и 
колку, според Вас, е унапредена промоцијата и заштитата на човековите 
права кај нас? 

Бројката на примени предмети, значи зборуваме за трета година во која 
пандемијата сè уште трае, покажува дека граѓаните имаат доверба и се обраќаат 
за заштита на нивните права. Со последните измени на Законот за народниот 
правобранител, ја добивме и надлежност за промоцијата, но средства за таа 
намена немаме, од причина што секоја година сè повеќе и повеќе се крати буџетот 
на институцијата , а со тоа не ѝ се дава можност да ја врши и оваа функција. Знаете 
дека за промоција се потребни средства -на пример за да се организира кампања, 
да се испечатат промотивни материјали и да се спроведе сето тоа, потребни се и 
средства, но и кадар, а ние засега го немаме тоа и се обидуваме да го надополниме 
со средства од европските фондови, каков што е инструментот ИПА. Јас искрено се 
надевам дека во иднина ќе најдеме поголемо разбирање, пред сè во 
Министерството за финансии, и ќе добиеме буџет со кој ќе можеме да ја 
унапредиме нашата работа. 

 


