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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 126, став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36,
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14,
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 25 март 2020
година, донесе
УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА
Член 1
Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16, 142/16 и
233/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/20) нема да се
применува во периодот од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила
до 30 јуни 2020 година, освен доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку
уредено.
Член 2
Во периодот од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила до 30
јуни 2020 година, извршителите се должни да запрат со преземање на било какви извршни
дејствија, освен:
- во предметите за побарувања врз основа на законска издршка;
- распределбата на средствата пристигнати на нивните посебни сметки, доколку за тоа
се исполнети законските услови,
- дејствијата кои следат по наплатата на средства од должникот, успешно спроведени
јавни надавања, или продажби со непосредна спогодба,
- примање на барања за извршување и електронско евидентирање во Уписникот за
примени барања за извршување,
- изготвување на барања за податоци и информации за испитување на економската
состојба на должниците и електронска достава до институциите,
- изготвување на налог за извршување врз недвижност и електронска достава до јавната
книга заради прибележување на налогот, и
- изготвување на налог за забрана за располагање и оптоварување на хартии од
вредност и електронска достава до Депозитарот за хартии од вредност.
Работодавaчите на должниците, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Република Северна Македонија и носителите на платен промет се должни да запрат со
постапување по издадените налози од страна на извршителите, во периодот определен со
член 1 од оваа уредба со законска сила.
По поднесените приговори за незаконитости при извршувањето согласно член 86 од
Законот за извршување, основните судови во Република Северна Македонија, се должни
да донесат решенија, а Апелационите судови да одлучат по поднесените жалби против
решението на судот по приговор согласно член 87 од Законот за извршување, заради
создавање услови за непречена распределба на средствата пристигнати на посебните
сметки на извршителите.
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Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2524/1
25 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
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