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КАЗНЕНО ПРАВО 

 

 
КРИВИЧЕН ЗАКОНИК 

 

  

1. Судот е должен по службена должност да внимава и на 

принципот на задолжително применување на поблаг закон 

предвиден во членот 3 од Кривичниот законик, па бидејќи во 

законското битие на кривичното дело по член 59 став 1 од 

Законот за акцизите кој важел во време на сторувањето на 

кривичното дело и кој закон првостепениот суд го применил, 

износот на акцизите не е обележје на кривичното дело, но со 

измената на чл.59 од Законот за акцизите (објавена во „Службен 

Весник на Република Македонија бр.34/2010“), променето е и 

битието на кривичното дело, па за да истото постои како 

обележје на делото е ставен објективен услов, износот на 

акцизите да биде од поголема вредност, што одговара на износот 

на пет просечни месечни плати во Републиката во време на 

извршување на делото, судот треба да го примени поблагиот 

закон ако износот на акцизите не е со поголема вредност. 

 

Од образложението 

 

Советот на овој суд испитувајќи ја облажлената пресуда по повод 

жалбата на Основното јавно обвинителство во Гостивар, во смисла на чл.393 

ст.1 т.1 и 2 од ЗКП, по службена должност констатира дека првостепениот суд 

сторил суштествена повреда на одредбите на кривичната постапка од чл.381 

ст.1 т.11 од ЗКП, од причини што обжалената пресуда содржи такви 

недостатоци поради кои не може во целост да се испита во однос на нејзината 

правилност и законитост, бидејќи во образложението не се содржани доволно 

причини за решителните факти во однос на постоење на предметното кривично 

дело и кривичната одговорност на страна на обвинетиот. Вака сторената 

суштествена повреда на одредбите на постапката влијаела и на нецелосно 

утврдување на фактичката состојба и погрешна примена на материјалното 

право.  

 

Имено, обвинетиот е огласен за виновен за кривично дело по чл.59 ст.1 

од Законот за акцизите, затоа што во месец октомври 2009 година, со цел за да 

стекне имотна корист во патничкото моторно возило транспортирал добра 

подлежни на акциза спротивно на чл.11 од Законот за акцизите и тоа: цигари за 

кои не е платена акциза во вредност од околу 1.500,00 денари.  

 

Обвинетиот огласен е за виновен за кривичното дело по чл.59 ст.1 од 

Законто за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2001, 

50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 6/2004, 38/2005, 88/2008 и 

105/2009). Законското битие на кривичнотo дело по чл.59 ст.1 од овој закон 
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гласи: „Одговорните лица во правните лица и физичките лица кои со цел да 

стекнат имотна корист или вредност транспортираат добра подлежни на акциза 

спротивно на одредбите на овој закон (чл.11 ставовите 1 до 5), или не издаваат 

акцизен документ (чл.12 ст.1), или добрата ги изнесат од акцизен склад во 

акцизно – правен слободен промет без да пресметаат и платат акциза (чл.13 

ст.1), или произведителот за доброто подлежно на акциза за која настанала 

акциза не предал акцизна пријава и не ја платил акцизата (чл.16 ст.1), ќе се 

казнат со затвор од 1 до 10 години“.  

 

Со одредбата содржана во членот 3 од Законот за именување и 

дополнување на Законот за акцизите, објавен во Службен весник на Република 

Македонија бр.34/2010, која одредба се применува од 22.03.2010 година, членот 

59 е променет и ставот 1 од истиот член гласи: „Тој што со намера самиот или 

некој друг да избегне целосно или делумно плаќање на акцизи на кои е обврзан 

со закон, пренесува добро, односно стока подлежна на акциза спротивно на 

законот или доброто, односно стоката ја изнесе од акцизен склад во акцизен 

правен слободен промет без да се пресметаат и платат акцизи или акцизата 

дозвола или одобрението за акцизно повластено користење го пренесе на други 

лица или го употреби спротивно на намената, а износот на акцизите е од 

поголема вредност, ќе се казни со затвор од 6 месеци до 3 години и со парична 

казна“.  

 

Првостепениот суд во текот на постапката за утврдување на фактот 

колкав е износот на акцизите не извел ниту еден доказ. Износот на акцизите по 

обвинението изнесува околу 1.500,00 денари, кој износ не одговара на износот 

од поголема вредност. За овој решителен факт првостепениот суд во 

образложението на пресудата не дал причини, ниту пак ги имал во предвид 

измените на членот 59 од Законот за акцизите и принципот на задолжително 

применување на поблаг закон предвиден во членот 3 од Кривичниот законик, 

поради кои недостатоци обжалената пресуда не може во целост да се испита во 

однос на нејзина правилност и законитост. 

 

(Решение на Апелациониот суд Гостивар, КЖ.бр.457/10 од 25.11.2010 

година.) 

 

2. Во дејствијата на обвинетиот кои се состојат во изнесување и 

соопштување во јавноста – во дневните весници, на сопствено 

сознание на кое нешто самиот обвинет дошол и не му е пренесено 

од друг, дека за објектот има дозвола и дека градоначалникот 

вработил луѓе со фалсификувани легитимаци, која изјава на 

обвинетиот во конкретниот случај е невистинита за фактите за 

кои сака да ги прикажува како вистински бидејќи не наоѓа 

поткрепа во ниту еден доказ изведен во постапката и не ги 

демантира, а со кои му наштетува на оштетениот во неговата 

чест и угледот како градоначалник со дејствија кои се деликт на 

апстрактно загрозување, содржани се елементите на продолжено 

кривичното дело Клевета по чл.172 ст.1 в.в. со чл.45 од КЗ.  
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Од образложението 

 

Апелациониот суд Гостивар постапувајќи по изјавените жалби согласно 

со чл.393 ст.1 од ЗКП, откако ги разгледа списите приложени кон предметот, 

обжалената пресуда и жалбите, утврди:  

 

Судот го разгледа жалбениот навод на одбраната на обвинетиот за 

сторена суштествена повреда во смисла на чл.381 ст.1 т.11 од ЗКП, меѓутоа 

истите не ги прифати за основани со оглед на тоа што обжалената пресуда не 

содржи никакви недостатоци поради кои не би можела да се испита по однос на 

нејзината правилност и законитост, изреката на пресудата е доволно јасна и 

разбирлива, а во образложението на истата има содржани доволно причини за 

утврдените решителни факти.  

 

Имено, првостепениот суд во образложението на својата одлука на 

страна 3, пасус 4 прифаќа дека обвинетиот на истиот ден.......... година, во 

весникот ...... има изјавено „втора лага клевета и злоупотреба на службената 

должност е тоа дека овој објект нема дозвола, а ние тврдиме дека ги имаме сите 

дозволи кои се потпишани од градоначалникот........“.  

 

Исто така на ден.......... година во дневниот весник ..... каде е истакнато 

„рекетарите се вработени во општина и се снабедни со фалсификувани и 

идентификувачки легитимации и се повикуваат во име на .....“. Ваквите 

изнесени невистини му наштетуваат на угледот на градоначалникот .... затоа 

што со вакви лажни изјави тој е прикажен како човек кој лаже и ја 

злоупотребува службената положба. 

 

 Ваквата утвредена фактичка состојба и преземените дејствија на 

обвинетиот во конкретниот кривичноправен настан кој ги содржи битните 

елементи на предметното кривично дело за кое обвинетиот се товари, 

првостепениот суд правилно ги утврдил од изведените докази во постапката, 

особено од исказот на приватниот тужител, материјалните докази, а тоа е 

извадокот од весникот.... од ден....година, извадокот од весникот ..... од ден..... 

година, записникот за обезбедување на докази Р.бр....од.....година, како и од 

одбраната на обвинетиот дадена во текот на постапката кој покрај другото 

наведува во своја одбрана дека наведеното во извадокот на весниците и ако се 

констатира „од сопствениците на ата“, а не лично во мое име па со оглед да јас 

сум сопственикот на ата тоа значи дека наведеното е „од мене“. 

 

 Објектот за кој станува збор во изреката, според исказот на приватниот 

тужител, немало одобрение за градба за летната бавча-металната конструкицја 

и поради тоа и бил срушен бидејќи бил дивоградба. Обвинетиот фактот дека 

имало одобрение за наведената летна бавча не го потврдил и не го докажал иако 

бил во обврска, а фактот што сака да го прикаже со жалбата со приложениот 

имотен лист бр.... за КО Т.1, и одобрението за употреба бр.... од ........ година не 

го докажа фактот дека обвинетиот навистина за летната бавча-металната 
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конструкција која му е срушена поседува дозвола за градба од надлежен орган 

туку станува збор за сосема нешто друго.  

 

 Делото клевета се состои во изнесување или пренесување невистинити 

тврдења што се штетни за честа и угледот на друг, а тоа значи дека обвинетиот 

изнесувал такви невистинити тврдења со тоа што ги навел во весниците 

наведени погоре констатираните зборови, а во стварност во текот на 

изведувањето на постапката со ништо не го докажал спротивното дека за 

летната бавча-тараса-изградената метална конструкција имало одобрение од 

надлежнот огран на општината, ниту пак успеал да докаже дека некој од 

вработните бил вработен на фалсификуван начин и снабдени со фалсификувани 

легитимации, а тоа се однесува за рекетари за да ги убеди судот во неговите 

изнесени тврдења. Со преземените дејствија на обвинетиот е повредена 

презумпцијата чесен граѓанин кој е под целосно казнено правна и уставна 

заштита.  

 

 Изнесувањето е соопштување на сопствено сознание на обвинетиот до 

кое самиот обвинет дошол и не му е пренесено од друг, тој самиот со својата 

изјава ги потврдува фактите во изреката дека за објектот имат дозвола и дека 

градоначалникот вработил луѓе со фалсификувани легитимаци, изјавата на 

обвинетиот во конкретниот случај е невистинита за фактите кои сака да ги 

прикаже како вистински бидејќи не наоѓа поткрепа во ниту еден доказ изведен 

во постапката и не го демантира.  

 

 Обвинетиот изнесувал факти што не постоеле како вистински, според 

тоа,  тврдењето на обвинетиот во дадениот случај е такво што му наштетува на 

оштетениот во неговата чест и углед како градоначалник и тој е деликт на 

апстрактно загрозување. Изјавата на обвинетиот е дадено во јавноста и е 

содржана во дневните весници наведени погоре кои му се достапни на секого и 

не е дадена во четири очи. Обвинетиот бил свесен дека со ваква изјава 

навистина ќе му наштети на тужителот, бидејќи бил свесен дека ја дава пред 

пишани медиуми и ќе и бидат достапни на јавноста т.е. на секого, а тоа го сакал 

и се согласил, значи не бил во стварна заблуда ниту пак имал основна причина 

да поверува во она што го изнесува. 

 

 Оштетениот во дадениот случај не е должен да ја докажува 

невистинитоста на клеветничката изјава бидејќи се претпоставува дека е чесен.  

 

 Врз основа на утврдената фактичка состојба првостепениот суд правилно 

нашол дека во дејствијата на обвинетот се содржани елементите на кривичното 

дело за кое се товари обвинетиот, правилно ги утврдил решителните фкати, па 

со оглед на увидот во образложението и изреката на обжалената пресуда и 

прецизираната тужба јасно произлегува дека станува збор за два случени 

настани и тоа едениот на ден ....година а другиот на ден....година, за што судот 

дава образложени причини за решителните факти, основано произлегува 

заклучокот дека на вака утврдена фкатичка состојба, која не е доведено под 

сомнение со поднесената жалба, првостепениот суд само неправилно го 
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применил КЗ огласувајќи го обвинетиот за виновен само за кривично дело 

Клевета од чл.172 ст.1 од КЗ, а по мислење на советот на овој суд од дадениот 

опис на дејствијата кои обвинетиот ги превзел, а кои прецизно се опишани во 

изреката на првостепената пресуда, неспорно произлегуваат битните елементи 

на едно продолжено кривично дело Клевета по чл.172 ст.1 в.в. со чл.45 од КЗ, 

па од наведенитe причини по службена должност следуваше во овој дел 

обжалената пресуда да се преиначи за правлна примена на КЗ, и дејствијата за 

кои обвинетиот е огласен за виновен да се окфалификуваат како кривично дело 

Клевета по чл.172 ст.1 в.в. со чл.45 од КЗ. 

 

(Пресуда на Апелациониот суд Гостивар КЖ.бр.441/11 од 19.10.2011 

година). 
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КРИВИЧНА ПОСТАПКА 

 

 

 
1. Сторена е суштествена повреда на одредбите на кривичната 

постапка бидејќи, првостепената пресуда е нејасна, 

неразбирлива и неподобна да се испита, затоа што обвинетиот е 

огласен за виновен а во изреката на пресудата не се опфатени 

потребните податоци наведени во чл.349 од Законот за 

кривичната постапка (ЗКП), меѓу кои и законскиот назив на 

кривичното дело и кои одредби од Кривичниот законик (КЗ) се 

применети. Имено, изреката на пресудата е неразбирлива 

доколку во неа не е назначен ставот од член 130 од Кривичниот 

законик во кој е предвидено кривичното дело Телесна повреда. 

 

Од образложението 

 

 Апелациониот суд Гостивар, по разгледување на списите на предметот, 

обжалената пресуда и жалбата, по службена должност испитувајќи ја 

обжалената пресуда во смисла на чл.393 ст.1 т.1 и 2 од ЗКП, утврди дека 

првостепениот суд сторил суштествена повреда на одредбите на кривичната 

постапка, предвидени во чл.381 ст.1 т.11 од ЗКП, затоа што донел пресуда со 

неразбирлива изрека. 

 

 Имено, со обжалената пресуда обвинетиот е огласен за виновен и 

изреката на пресудата мора да ги опфати потребните податоци наведени во 

чл.369 од ЗКП. Покрај другите податоци изреката на пресудата треба да го 

содржи законскиот назив на кривичното дело и кои одредби од Кривичниот 

законик се применети.  

 

 Во изреката на обжалената пресуда по личните податоци на обвинетиот 

и назначување на фактите и околностите што претставуваат обележје на 

кривичното дело, судот навел дека со наведените дејствија обвинетиот сторил 

кривично дело Телесна повреда од чл.130 од КЗ. 

  

 Во ставовите 1 и 2 од чл.130 од КЗ, пропишано е кривичното дело 

Телесна повреда. Во ставот 1 пропишано е основното дело односно обичната 

телесна повреда. Во ставот 2 пропишано е кривичното дело Телесна повреда 

кое е сторено при вршење семејно насилство. Првостепениот суд со тоа што во 

изреката на пресудата не го назначил ставот од чл.130 од КЗ во кое е 

предвидено кривичното дело Телесна повреда, донел пресуда со неразбирлива 

изрека. Таквиот пропуст на судот е содржан и во изворникот на пресудата и во 

писмено изработената пресуда. Покрај тоа, првостепениот суд и во уводот на 

пресудата и во изреката го наведува само чл.130 од КЗ, без да го наведе ставот, 

додека во образложението на пресудата судот навел дека во дејствијата на 
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обвинетиот се содржани сите битни обележја на кривичното дело Телесна 

повреда, без да го наведе и членот од КЗ. 

 

 Поради ваквата сторена суштествена повреда на одредбите на 

кривичната постапка првостепената пресуда е нејасна, неразбирлива и 

неподобна да се испита. 

 

 (Решение на Апелациониот суд Гостивар, КЖ.бр.523/10 од 20.01.2011 

година). 

 

 

  

2. Услов на поднесување на приватна противтужба од страна на 

обвинетиот по истекот на предвидениот рок од три месеци е 

против обвинетиот да е поднесена тужба за кривично дело 

Навреда, а не и во случај кога во описот на некои дејствија од 

друго кривично дело се содржани елементи на кривично дело 

Навреда, бидејќи во таков случај можноста за поднесување на 

противтужба би се проширила и на неограничен број други 

дела, со оглед да од субјективен аспект, скоро секое кривично 

дело за лицето кон кое е сторено може, покрај основната штета 

или зло што му се нанесува, истовремено да преставува и 

навреда. 

 

Од образложението 

 

 Неосновани се жалбените наводи изнесени во жалбата на 

полномошникот на приватниот тужител, кои се однесуваат на околноста дека 

приватната кривична тужба против обвинетата е поднесена во законски рок, 

имајќи ја предвид одредбата од чл.48 ст.2 од ЗКП, како и околноста за 

претходно поднесување од страна на обвинетата против приватната тужителка, 

приватна кривична тужба за кривично дело Телесна повреда, кое дело согласно 

праксата на Врховниот суд на Р.М. во себе го консумира кривичното дело 

Навреда.  

 

 Имено, согласно одредбата од чл.48 ст.1 од ЗКП, за кривичните дела за 

кои се гони по предлог или по приватна тужба, предлогот или тужбата се 

поднесуваат во рок од три месеци од денот кога лицето овластено за 

поднесување на предлогот или приватната тужба дознало за кривичното дело и 

за сторителот.  

 

 Во конкретниот случај, видно од списите приложени кон предметот, 

приватната тужителка за кривичното дело и за сторителот дознала на ден 

18.08.2009,  а тужбата ја поднела на ден 16.12.2009 година, односно по истекот 

на законски предвидениот рок од 3-три месеци.  
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 Одредбата од чл.48 ст.2 од ЗКП, согласно која, доколку е подигната 

приватна тужба поради кривично дело Навреда, обвинетиот до завршувањето 

на главниот претрес и по истекот на рокот од три месеци може да подигне 

тужба против тужителот кој истовремено му ја возвратил навредата 

(противтужба), не доаѓа предвид за примена во конкретниот случај. Наведеното 

од причина што против приватната тужителка од страна на обвинетата 

претходно била поднесена приватна кривична тужба за кривично дело Телесна 

повреда од чл.130 ст.1 од КЗ, а не за кривично дело навреда. 

 

 Наведеното од причина што во членот 48 ст.2 од ЗКП децидно е 

наведено дека услов за поднесување противтужба од страна на обвинетиот по 

истекот на предвидениот рок од три месеци е против обвинетиот да е поднесена 

тужба за кривично дело Навреда и наведениот член не остава можност за 

толкување дали во описот на некои дејствија од друго кривично дело се 

содржани елементи на кривично дело Навреда. Ова дотолку повеќе што, ако се 

прифати тврдењето на полномошникот на приватниот тужител за третирање на 

телесната повреdа како навреда, можноста за поднесување на противтужба би 

се проширила и на неограничен број други дела, со оглед да од субјективен 

аспект, скоро секое кривично дело за лицето кон кое сторено може, покрај 

основната штета или зло што му се нанесува, истовремено да претставува и 

навреда. 

 

 Имајќи предвид дека тужбата за кривично дело Навреда од страна на 

приватниот тужител е поднесена по истекот на законски предвидениот рок од 3 

три месеци од дознавањето од страна на тужителот за делото и сторителот, а во 

конкретниот случај истата не може да се третира како противтужба за кривично 

дело навреда, бидејќи претходната тужба е поднесена за кривично дело Телесна 

повреда, произлегува дека првостепениот суд правилно постапил кога согласно 

чл.48 ст.1 од ЗКП, тужбата на приватната тужителка Ш.Т. од К., поднесена 

преку нејзиниот бранител ја отфрлил. 

 

 (Решение на Апелациониот суд во Гостивар, КЖ.бр.191/10 од 21.04.2010 

година). 

 

 

 

3. Со пресудата со која се одбива обвинението, судот не се впушта 

во расправање на самиот предмет туку само утврдува дека 

постојат правни пречки за тој предмет да се суди, при што по 

службена должност мора да пази на постоење на потребните 

претпоставки за водење на постапката наброени во чл.367 од 

ЗКП, и во случај претпоставки да не постојат, како што е и кога 

настапила застареност на кривичното гонење, донесува пресуда 

со која обвинението се одбива, не одлучувајќи мериторно по 

самата работа. 
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Од образложението  

 

Во жалбата на оштетената како тужител наведено е дека со 

првостепената пресуда сторена е суштествена повреда на одредбите на 

кривичната постапка од чл.381 ст.1 т.11 од ЗКП, со тоа што изреката на 

пресудата е неразбирлива, нејасна, противречна самата на себе си и на 

причините на пресудата, кои причини се нејасни и неразбирливи и во 

значителна мера противречни, постои противречност помеѓу она што се 

наведува во причините на пресудата со доказитге изведени во постапката, како 

и самите тие исправи и записници. Оштетената како тужител во жалбата 

наведува дека првостепениот суд погрешно и нецелосно ја утврдил фактичката 

состојба и погрешно го применил кривичниот законик бидејќи од вербалните и 

писмените докази изведени во текот на постапката јасно било дека обвинетиот 

ги сторил кривичните дела за кои се обвинува.  

 

Оценувајќи ги ваквите наводи во поднесената жалба, Апелациониот суд 

Гостивар констатира дека истите се неосновани од следните причини. 

 

Со пресудата со која се одбива обвинението, судот не се впушта во 

расправање на самиот предмет. Судот утврдува дали постојат правни пречки за 

тој предмет да се суди. Првостепениот суд по службена должност мора да пази 

на постоење на потребните претпоставки за водење на постапката наброени во 

чл.367 од ЗКП, и во случај да претпоставки не постојат, носи пресуда со која 

обвинението се одбива. Првостепенот суд спрема обвинетиот за предметните 

кривични дела го одбил обвинението затоа што утврдил дека настапила 

застареност на кривичното гонење. Основна карактеристика на овој вид пресуда 

е тоа што судот не одлучува мериторно по самата работа, туку, не впуштајќи се 

во неговата основаност го одбива обвинението од процесно правни причини. 

Бидејќи е од јавно правен карактер на застареностасе внимава по службена 

должност, па штом ќе констатира проток на времето на засатреност, судот 

задолжително ја донесуваа оваа пресуда.  

 

Видно од списите на предметот обвинетиот се обвинува за кривично 

дело Измама по чл.247 ст.5 в.в. со ст.1 од КЗ, за кое кривично дело согласно 

законот може да се изрече парична казна или затвор од една година; за 

кривично дело Поднесување на лажни докази по чл.366-а ст.1 в.в. со чл.45 од 

КЗ, за кое кривично дело согласно законот може да се изрече казна затвор од 1 

до 3 години; за кривично дело Употреба на исправа со невистинита содржина 

по чл.380 ст.1 од КЗ, за кое кривично дело според законот може да се изрече 

парична казна или затвор до 3 години и за кривично дело Кражба по чл.235 ст.5 

в.в. со ст.1 од КЗ, за кое кривично дело според законот може да се изрече 

парична казна или затвор до 3 години. 

 

Во член 107 ст.1 т.5 од КЗ, е наведено дека кривичното гонење не може 

да се преземе кога ќе поминат 3 години од извршување на кривичното дело, за 

кое според законот може да се изрече затвор над 1 години, а во т.6 од истиот 

член, е наведено дека кривичното гонење не може да се преземе кога ќе 
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поминат 2 годни од извршувањето на кривичното дело за кое според законот 

може да се изрече затвор до 1 година или парична казна. Согласно чл.108 ст.6 

од КЗ, застареноста на кривичното гонење настапува во секој случај кога ќе 

помине двапати онолку време колку што според законот се бара за застареност 

на кривичното гонење. 

 

За кривичните дела обвинетиот се обвинува дека ги сторил во 2002 

година, што значи дека од денот на извршувањето на кривичните дела до денот 

на одлучувањето на првостепениот суд поминато е повеќе од двапати онолку 

време колку што согласно законот се бара за застареност на кривичното гонење 

за предметните кривични дела. 

 

Првостепениот суд правилно го применил Кривичниот законик и 

правилно одлучил спрема обвинетиот да се одбие обвинението за предметните 

кривични дела, поради настапена апсолутна застареност на кривичното гонење, 

согласно чл.367 ст.1 т.6 од ЗКП. 

 

(Пресуда на Апелациониот суд Гостивар, КЖ.бр.525/10 од 17.02.2011 

година). 

 

 

 

4. Судот не сторил суштествена повреда на одредбите на 

постапката со тоа што главнот претрес го одржал во отсуство на 

застапникот на обвинението во случај кога се работи за 

скратена постапка имајќи ја предвид одредбата од член 454 ст.1 

од ЗКП со која е предвидено дека главниот претрес ќе се одржи 

иако не дојде јавниот обвинител кој уредно е поканет, во кој 

случај оштетениот има право на главниот претрес да го 

застапува обвинението во границите на обвинителниот предлог.  

 

Од образложението 

 

Апелациониот суд Гостивар, постапувајќи по изјавената жалба, согласно 

со чл.393 ст.1 од ЗКП, откако ги разгледа списите приложени кон предметот, 

обжалената пресуда, жалбата и писмениот предлог на Вишото јавно 

обвинителство во Гостивар, утврди: 

 

Жалбата е неоснована. 

 

Неосновани се жалбените наводи дека судот сторил суштествена 

повреда на одредбите на постапката, со тоа што главниот претрес го одржал во 

отсуство на застапникот на обвинението. За предметното кривично дело се 

применуваат одредбите од ЗКП кои важат за скратена постапка, која се води за 

кривични дела за кои како главна казна е пропишана парична казна или затвор 

до 3-три години. Во чл.454 ст.1 од ЗКП предвидено е дека „Главниот претрес ќе 

се одржи иако не дојде јавниот обвинител кој уредно е поканет. Во тој случај 
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оштетениот има право на главнот претрес да го застапува обвинението во 

границите на обвинителниот предлог“. Главниот претрес од 07.03.2011 година е 

одржан во отсуство на јавниот обвинител кој е уредно поканет согласно со 

чл.124 ст.2 и 4 од ЗКП, видно од записникот за главниот претрес. Оштетениот 

Л.А. бил присутен на главниот претрес, со што биле исполнети законските 

услови главниот претрес да се одржи во отсуство на јавниот обвинител. 

 

(Пресуда на Апелациониот суд Гостивар, КЖ.бр.305/11 од 09.09.2011 

година).   
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ГРАЃАНСКО ПРАВО 

 
ГРАЃАНСКИ СПОРОВИ 

 

 1. Наследно право - Ништовен е договорот со кој некој го отуѓува 

наследството на кое се надева, како и секој договор за наследство на трето 

лице кое е уште живо, па изјавата за откажување од наследување е 

полноважна само ако е дадена во текот на расправата на оставината, а не 

пред смртта на оставителот, бидејќи правната надеж на лицето кое очекува 

да стане наследник или легатар, врз основа на законскиот наследен ред или 

тестамент, не претставува субјективно право и заради тоа не може ни да се 

располага. 

 

 

 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

     

         АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР, во совет составен од 

судиите Зариф Зеќири - претседателот на советот, Велко Страшевски и Лидија 

Кузманоска Бачевска - членови на советот, во правната работа на тужителот Х. 

Н од Г., против тужените Л Х. и Х.Х. двајцата од Г., за право на сопственост по 

основ на исплата, вредност неопределена, одлучувајќи по жалбата на тужителот 

изјавена преку полномошникот Н. Ј., адвокат од Г.,  против пресудата на 

Основниот суд Гостивар, П.бр.882/97 - III од 06.12.2010 година, на нејавната 

седница одржана на ден 08.02.2012 година, донесе, 

 

 

П Р Е С У Д А 

 

 

ЖАЛБАТА на тужителот,  СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 

 

ПРЕСУДАТА на Основниот суд Гостивар, П.бр.882/97 - III од 

06.12.2010 година,  СЕ ПОТВРДУВА. 

 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

 Основниот суд Гостивар, со обжалената пресуда тужбеното барање на 

тужителот Х. Н. од Г., за да се утврди дека тужителот Х. Н. во текот на 1967 

година, на тужената Љ. Х. и дал парични средства во износ од тогашни 

3.200.000,00 динари, за купување на куќа на ... во Г., како и да се задолжи 

тужената Љ. Х. да на тужителот Х. Н.  од Г. му го врати горе наведниот долг во 

денешна денарска противредност или овој долг да се исплати на компензација 
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на начин што тужената Љ. Х. би го остапила на тужителот Х. Х. од Г. нејзиниот 

недвижен имот опишан како 3/15 идеални делови од КП.бр... на м.в... со 

површина под објект 106м
2
, двор од 136м

2
, и под пат 23м

2 
заведен во ПЛ.бр... за 

КО Г., кој имот го има стекнато по наследен пат, како и спрема второтужениот 

Х. Х.  да се утврди дека во текот на 1958 година врз основа на усмена 

согласност со покојниот татко на тужителот Х. Н. бивш од Г., за продаден 

недвижен имот во Гостивар нива во месноста П. е купена куќа на четири спрата 

во Истнбул Р.Т и тоа по еден кат за синовите Х. Н., Р. и Н. сите од Г., како и да 

се утврди дека врз основа на усмен договор за размена на недвижен имот е 

договорено дел од станбениот простор кат на купената куќа во И. му припадне 

на Х. Н. сега пок.бивш од Г, а за возврат на ова на тужителот Х. Н. да му 

припадне делот на Х. Н, кој како потенцијален наследник би го добил во 

оставина на неговите родители во Гостивар на ... како и да се задолжи правниот 

следбеник сега тужениот Х. Х. од Г, да го признае договорот за размена на 

недвижниот имот склучен помеѓу тужителот и неговиот пок. татко Х. Н. бивш 

од Г., како и да го остапи на тужителот Х. Н. од Г., недвижниот имот кој го има 

добиено по основ на наследство од неговиот пок татко Х. Н. бивш од Г. кој се 

состои од 4/15 идеални делови од КП.бр... на м.в... со површина под објект 

106м
2
, двор 136м

2
, и под пат 23м

2
 сето тоа заведено во ПЛ.бр... за КО Г., го 

одбил како неосновано. Воедно го задолжил тужителот да на првотужената 

преку нејзиниот полномошник адвокат Д. Ј. од Г. на име процесни трошоци му 

плати сума од 104.400,00 денари, во рок од 15 дена по правосилноста на оваа 

пресуда. 

 

Незадоволен од вака донесената пресуда останал тужителот кој изјавил  

навремена жалба преку преку полномошникот Н. Ј., адвокат од Г., без да ги 

наведе причините од член 342 од ЗПП, но од содржината на истата ја напаѓа 

поради суштествени повреди на постапката, погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право, со предлог 

жалбата да се уважи, првостепената пресуда да се укине и предметот да се 

врати на повторно разгледување и одлучување на првостепениот суд. Бидејќи 

тужителот дополнение на жалбата од 07.03.2011 година поднел на 30.03.2011 

година, овој суд не ги ценеше наводите од дополнението од причина што истото 

е поднесено по истек на преклузивниот рок од 15 дена од приемот на пресудата 

за поднесување на жалба.  

 

  Одговор на жалба не е поднесен. 

 

 Апелациониот суд Гостивар, постапувајќи по жалбата, обжалената 

пресуда и сите списи во предметот, во смисла на член 351 став 1 и 354 став 1 од 

ЗПП, најде:    

 

         Жалбата  на тужителот е неоснована. 

 

Овој суд во смисла на одредбата од член 354 стaв 1 од ЗПП, ја 

испитуваше обжалената пресуда во границите на жалбените причини, а  по 

службена должност  внимавајќи на сторени суштествени повреди на одредбите 
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на парничната  постапка  од  член 343 став 2  точка  1,2,3,5,10,11,13 и 14  од 

ЗПП најде дека со донесувањето на обжалената пресуда, не е сторена 

суштествена повреда на која овој суд внимава  по службена должност, бидејќи 

обжалената пресуда е јасна, разбирлива, непротивречна, со доволно 

образложени причини за  одлучните факти  од кои се раководел судот при 

одлучувањето. 

 

Ценети беа жалбените наводи дека пресудата е нејасна, контрадикторна 

и од истата не може со сигурност да се види која е суштината за донесување на 

една ваква одбивателна одлука, поготово што е донесена врз основа на 

непотполно утврдена фактичка состојба, а со кое нешто се чини и материјална 

штета на тужителот. Натаму, се наведува дека тужителот за волја на вистината 

во овој предмет нема материјални докази во писмена форма, како што се на 

пример договор за доживотна издршка, еднострана изјава, договор за размена 

на недвижен имот и слично, од кои докази би се докажала основаноста на 

тужбеното барање.  

 

 Согласно член 205 став 1 од ЗПП кој гласи - Секоја странка е должна да 

ги изнесе фактите и да предложи докази врз кои го заснова своето барање или 

со кои ги побива наводите и доказите на противникот. 

  

 Согласно член 208 од ЗПП кој гласи - Ако судот не може врз основа на 

изведените докази (член 8) со сигурност да утврди некој факт, за постоењето на 

фактот ќе заклучи со примена на правилата за товарот на докажувањето. 

 

Од горенаведените одредби по мислење на овој суд во парницата 

странките настојуваат да го уверат судот во вистинитоста на своите тврдења од 

кои зависи основаноста на нивното барање. Успехот на странките зависи од 

доказната сила на предложените докази, односно способноста на доказните 

средства in concreto  да го убедат судот во вистинитоста на изнесените тврдења. 

Во случај на неуспех, штетните последици во парничната постапка ќе ги 

поднесе странката која истакнала дека се вистинити определени тврдења, но не 

успеала да го докаже тоа. Поради тоа, должноста да се изнесат тврдења и да се 

предложат докази за нив, за странката е специфична процесна должност 

(процесен товар). Оттука, во конкретниов случај нема ниту еден материјален 

доказ од кој би се докажала основаноста на тужбеното барање на тужителот, а 

исто така од видно од списите во предметот и од обжалената пресуда, е дека 

судот ги извел сите докази кои што во текот на првостепената постапка биле 

предложени од странките во спорот, истите ги ценел во контест на поднесеното 

барање на тужителот и со грижлива анализа согласно член 7 и 8 од ЗПП извел 

правилен заклучок по однос на фактите кои што ги утврдил од истите, што 

довело и до тоа судот правилно да го примени и материјалното право. 

 

 Неосновани се жалбените наводи во жалбата на тужителот за погрешно 

и нецелосно утврдена фактичка состојба.  
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 Имено, првостепениот суд во смисла на член 8 од ЗПП утврдил дека 

тужителот Х. Н. му е брат на првотужената Љ. Х. и истите се деца на сега 

покојниот Х. Н. бивш од Г., додека тужителот Н. му е стрико на второтужениот 

Х. Х.син на неговиот покоен брат Х. Н. бивш од Г.. По смртта на сега покојниот 

Н. татко на тужителот и на првотужената, а дедо на второтужениот Х., кој 

починал во текот на 1980 година, по оставинската расправа на имотот на 

таткото на тужителот и на првотужената, а дедо на второтужениот за законски 

наследници на неговиот имот биле огласени сега тужителот Х. Н., Х. Ш. сопруг 

на покојниот Н. мајка на тужителот и на првотужената  како и Х. Р., Х. Н. татко 

на второтужениот Х. Х., како и првотужената Љ. Х.  на по 1/2 идеален дел 

вклучувајќи го и спорниот имот куќата на ул... за КП.бр... во површина под куќа 

106м
2
, двор 136м

2
 како и пат во површина од 23м

2
 кој имот е заведен во ПЛ.бр... 

за КО Г. Со оставинско решение О.бр.258/83 од 08.11.1983 година, е расправана 

оставината на сега покојната Х. Ш. бивша од Г., која е мајка на тужителот и на 

првотужената како и мајка на сега покојниот Х. Н татко на второтужениот Х. Х. 

односно Х. Ш. е баба на второтужениот Х. Н., за законски наследници на 

нејзината оставина имајќи го предвид и 1/5 од идеалниот дел од спорниот 

недвижен имот биле огласени сега тужителот Н. тогаш тужениот сега покојниот 

Х. Н. татко на второтужениот Х. Х., како и Х. Р. стрико на второтужениот, а 

брат на тужителот додека сега првотужената дала негативна наследничка изјава 

по однос на 1/5 идеални дел од имотот на нејзината сега пок. мајка Ш., така да 

тужителот Н и неговите браќа Х. Р.  како и тогаш тужениот Х. Н. татко на сега 

второтужениот Х Х. го наследиле имотот на нивната покојна мајка т.е. 

нејзиниот идеален дел 1/5 на по 1/3 идеални делови. Првотужената со тогаш 

нејзиниот брат т.е. тужениот Х. Н. татко на второтужениот Х. Х. во својство на 

подарокопримател со првотужената Љ. Х. во својство на подарокодаветел на 

куќа и пренесувач на трајно користење на дворно место и пат склучува договор 

на 26.07.1991 година, со кој првотужената Љ. Х. на сега покојниот тогаш тужен 

нејзин брат Х Н. му го подарува  3/15 идеален дел со што сопственичкиот дел 

на сега покојниот Н. татко на второтужениот Х. се зголемува на 7/15 идеален 

дел. Таткото на тужителот и на првотужената и дедо на второтужениот во текот 

на 1966 година, 1967 година продал недвижен имот на место викано П. и од 

добиените пари со продажба на недвижниот имот во населба П. на неговите 

синови Н., Р. и Н. им купил куќа во И., Република Т. како и камион за 

потребите на сега тужителот Н., а со околу тогашни 2.000.000,00 динари, му 

помагал на својата ќерка сега првотужената Х. да го купи недвижниот имот на 

... во Г..           

 
   По наоѓање на овој суд вака утврдената фактичка состојба од страна на  

првостепениот суд е целосно утврдена, а со оглед на тоа што првостепениот суд 

во конкретниов случај ги утврдил наполно и вистинито спорните факти од кои 

зависи основаноста на тужбеното барање. 

 
 Во жалбата на тужителот се наведува дека тужителот своето тврдење за 

основаноста на предметното барање пред се го заснива на постоење на усмен 

договор во време на постоењето на пошироката семејна заедница, поточно во 

периодот пред иселувањето на семејството за Република Т.. Со ова сакал да 
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нагласи дека во тоа време, пред селидбата семејството на тужителот било во 

заедница и тогаш постоеле норми на заедничка почит и усмено договарање кое 

било појако и од писмена форма. Натаму се наведува дека тужителот е двојно 

изигран како од својата сестра така и од неговиот пок. брат Н., со тоа што 

истите ги негираат усмените договори постигнати во време на постоењето на 

пошироката семејна заедница, поточно пред селидбата во Р.Турција, време кога 

не многу се внимавало на некои формалности, затоа што во тоа време дури 

постоела опасност ако не се дорасчистат имотно правните односи, да биде 

национализиран целиот имот и токму заради тоа тужителот го задржал 

македонското државјанство со единствена цел да ги дорасчисти нерасчистените 

имотни односи. Во жалбата исто така се наведува дека тужителот со неговиот 

пок.брат Х. Н. склучил договор за размена на недвижен имот при што било 

договорено дел од стамбениот простор – кат на купената куќа во И. му 

припадне на Х. Н., а на тужителот Х. Н. да му припадне делот од Х. Н. кој како 

потенцијален наследник би го добил во оставината на неговите родители во  

Гостивар на ... 

  

 Овој суд ги ценеше ваквите жалбени наводи но смета дека истите се 

неосновани ова од причини што по мислење на овој суд правилно од страна на 

првостепениот суд е утврдено дека спорниот недвижен имот бил наследен од 

наследниците на сега покојниот Н. и дека не постои никаков меѓусебен договор 

помеѓу тужителот на првотужената со кој на истата и се дадени парични 

средства за да истата се откаже од правото на наследување на имотот на 

покојните родители, како и тоа дека не се докажало дека постои усмен договор 

за размена на недвижен имот помеѓу тужителот и покојниот Х. Н. Исто така 

предвид треба да се има фактот дека ништовен е договорот со кој некој го 

отуѓува наследството на кое се надева, како и секој договор за наследство на 

трето лице кое е уште живо, па изјавата за откажување од наследување е 

полноважна само ако е дадена во текот на расправата на оставината, а не пред 

смртта на оставителот, бидејќи правната надеж на лицето кое очекува да стане 

наследник или легатар, врз основа на законскиот наследен ред или тестамент, 

не претставува субјективно право и заради тоа не може ни да се располага.  

 

 Од горенаведеното по оценка на овој суд фактичката состојба целосно е 

утврдена, поради што и правилно е применето и материјалното право.  

 

 Согласно член 20 од ЗОСПО кој важел во тоа време или член 112 став 1 

од ЗСДСП  право на сопственост се стекнува според закон врз основа на правна 

работа, со наследување и со одлука на државен орган, на начин и под услови 

определни со закон. 

 

 Од горенаведената одредба, секоe стекнување на право на сопственост, 

за да биде признато и заштитено со објективното право мора да има своја 

правна основа (titulus aquirendi) и начин на стекнување (modus aquirendi), оттука 

согласно ЗСДСП за правно валидно стекнување на правото на сопственост, како 

и на останатите права на стварите, бара постоење на правна основа и правно 

валиден начин на стекнување, а во конкретниов предмет на спорот не постои 
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никаков правен основ за признавање право на сопственост заради исполнување 

на договорна обврска со која првотужената се обврзала да се откаже од 

наследување пред смртта на оставителот, бидејќи со ништо не е докажано од 

страна на тужителот дека таква обврска е превземена. Правната состојба, 

создадена со фактот дека некое лице е презумптивен законски или 

тестаментален наследник на оставителот се додека е оставителот жив не 

претставува основа да се склучи договор за располагање со идното наследство 

или легат, бидејќи е во спротивност со етичките, моралните принципи.  

 

 Согласно член 134 од Законот за наследување од 1973 година кој важел 

во тоа време оставината на умреното лице преминува по сила на законот, врз 

неговите наследници во моментот на неговата смрт. Согласно член 139 од 

истиот закон откажувањето од наследство што не е отворено нема никакво 

правно дејство, со исклучок за откажување помеѓу потомокот и предокот, а не и 

во случај на брат и сестра. 

 

 Првостепениот суд исто така со право го одбил и тужбеното барање по 

основ на долг кое како алтернативно било поставено од страна на тужителот 

бидејќи како што констатирал првостепениот суд за истото настапила 

застареност согласно одредбите од член 360 од ЗОО/2001 или член 371/78. 

 

 Овој суд при одлучувањето ги имаше предвид и останатите жалбени 

наводи истакнати во жалбата на тужителот, но најде дека истите не се од 

влијание за поинакво одлучување во конкретниов случај, дотолку повеќе што 

првостепениот суд при одлучувањето дал доволно образложени причини за 

решителните факти прифатливи во целост за овој суд. 

 

 Во конкретниот случај првостепениот суд на правилно утврдената 

фактичка состојба, правилно го применил материјалното право. 

 

Со оглед на погоре изложеното, следуваше да се одлучи како во изреката 

на оваа пресуда, согласно член 357 од ЗПП. 

 

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ.бр.553/2011 од 08.02.2012 г. 

 

         Претседател на совет-судија 

                    Зариф Зеќири, с.р. 
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  2.  Облигационо право - Правото на првенствено купување 

регулирано со одредбите од чл.515 и чл.516 од ЗОО претпоставува постоење 

на претходен договор за купопродажба во кој со договорна одредба е 

предвидено дека во случај на идно отуѓување на предметот на продажбата 

купувачот ќе го извести продавачот за својата намера да му го продаде 

предметот на определено лице и ќе му понуди тој да го купи предметот за 

истата цена, а во случајов помеѓу тужителите и првотужениот договор за 

купопродажба со договорна одредба за право на првенствено купување 

немало, па поради тоа првотужениот немал никаква договорна обврска 

спрема тужителите да ги извести и да им ја понуди на продажба својата 

недвижност  која ја купил од Е.П.  Одредбата од чл.521 ст.3 од ЗОО се 

однесува на правна ситуација кога правото на првенствено купување за 

определени лица е установено со закон, а во конкретниов случај со ниеден 

закон не е установено дека тужителите како соседи имаат право на 

првенствено купување на недвижноста на првотужениот која претставува 

градежно изградено земјиште. 

  

 

                           

  ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Наташа Стефановска – претседател на советот, Лидија Кузманоска - Бачевска и 

Беким Мехмеди – членови на советот, во правната работа на тужителите Н. Ц. и 

А. Ц., двајцата од К., застапувани од полномошниците И. Х. А. адвокат од Г. и 

А. З. адвокат од К., против тужените Ц. К. и Н. Ј., двајцата од К., застапувани од 

полномошникот К. М. адвокат од К., за поништување на договор за 

купопродажба, вредност на спорот 1.000.000,00 денари, одлучувајќи по жалбите 

на тужителите изјавени преку полномошниците, како и по жалбата на тужените 

изјавена преку полномошникот, против Пресудата на Основниот суд во 

Гостивар П.бр.421/2008 од 19.05.2009 година, на нејавна седница на советот 

одржана на ден 08.07.2011 година, ја донесе следната: 

 

 

П Р Е С У Д А 

 

 

 ЖАЛБATA на тужителите Н. Ц. и А. Ц., двајцата од К., изјавена преку 

полномошникот И.Х.А. адвокат од Г., СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 

 

 ЖАЛБАТА на тужителите Н. Ц. и А. Ц., двајцата од К., изјавена преку 

полномошникот А.З. адвокат од К., СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 

 

 ЖАЛБАТА на тужените Ц. К. и Н. Ј., двајцата од К., изјавена преку 

полномошникот К. М. адвокат од К., СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 
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 ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Гостивар П.бр.421/2008 од 

19.05.2009 година, СЕ ПОТВРДУВА. 

 

 БАРАЊЕТО на тужените да се задолжат тужителите да им ги 

надоместат трошоците за жалба во износ од 7.100,00 денари, СЕ ОДБИВА 

КАКО НЕОСНОВАНО. 

    

 

      О б р а з л о ж е н и е 

 

 

 Основниот суд во Гостивар со побиваната пресуда го одбил како 

неосновано тужбеното барање на тужителите со кое барале да се поништи 

договорот за купопродажба на недвижен имот склучен помеѓу тужените на ден 

24.03.2009 година, а заверен кај нотар Л. К. од К. под ОДУ.бр... од 27.03.2008 

година, и да се задолжи првотужениот да им ја понуди на тужителите за 

продажба недвижноста опишана во споменатиот договор, а доколку  тоа не го 

стори во рок од 8 дена пресудата да го замени договорот во смисла што се 

утврдува  дека првотужениот К. Ц. им го продал на тужителите недвижниот 

имот и тоа: КП.бр..., ПЛ/СК0.. на м.в.., катастарска култура 70.000, во површина 

од 188 м2, право на недвижност 181, КП.бр... ПЛ/СК ... на м.в..., катастарска 

култура 50.000 во површина од 117 м2, КП.бр..., бр.ПЛ/СК ...  на м.в…, 

кататарска култура 60.000, во површина од 11 м2, право на недвижност  831, 

заведени во лист Б од ИЛ.бр... за КО – К., КП.бр... зграда ... влез ... кат ..., стан 

..., намена на зградата ... на м.в... во површина  од 80 м2, право на недвижност 

831, на КП.бр..., зграда ..., влез …, кат ..., стан ..., намена на зградата ... на м.в.... 

во површина од 23 м2, на КП.бр..., зграда ... влез ...  кат ... стан ..., намена на 

зградата ... на м.в..., во површина од 16 м2, на КП.бр..., зграда . влез . кат ...  стан 

..., намена на зградата ... на м.в... во површина од 80 м2, на КП.бр... зграда ... 

влез ... кат ... стан ..., намена на зградатга ... на м.в... во површина од 23 м2, на 

КП.бр..., зграда ... влез ... кат ... стан ..., намена на зградата ... на м.в... во 

површина од 16 м2, на КП.бр..., зграда ... влез ... кат ... стан ..., намена на 

зградата ... на м.в... во површина од 80 м2, на КП.бр... зграда ... влез ... кат ... 

стан ..., намена на зградата ... на м.в... во површина од 23 м2, на КП.бр..., зграда 

... влез ... кат ... стан ..., намена на зградата ... на м.в... во површина од 11 м2, на 

КП.бр..., зграда ..., влез ..., кат ПО, намена на зграда ... на  м.в...  во површина од 

11 м2, на КП.бр..., зграда ..., влез ...,  кат ПР, намена на зградата ... на м.в... во 

површина од 66 м2, на КП.бр..., зграда ... влез ... кат ПР, намена на зградата ... 

на м.в..., во површина од 20 м2, сите заведени во лист В од ИЛ.бр... за КО – К., а 

исто така продавачот е сопственик на зграда 2 влез 1 ПР, намена на зградата ... 

на м.в... во површина од 8 м2 основ на градба 2 на КП.бр..., заведени во лист В 

во евидентен лист бр... за КО – К., со тоа што првотужениот е овластен по 

правосилноста на пресудата да го подигне износот од 120.000 евра  во денарска 

противвредност  од кај нотарот односно судот на име купопродажна цена, како 

и во имотниот лист кај ДЗГР-Одделение за ... во К. да се брише запишаната 

сопственост на име на второтужениот, а да се запише правото на сопственост 
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врз предметната недвижност на тужителите. Судот одлучил секоја странка сама 

да си ги сноси трошоците на постапката. 

 

 Незадоволни од првостепената пресуда останале тужителите кои преку 

својот полномошник И. Х. А. – адвокат од Г. изјавиле навремена жалба со која 

ја побиваат истата поради сите причини предвидени со чл.342 од ЗПП, како и 

поради одлуката за трошоците, со предлог жалбата да се уважи, првостепената 

пресуда да се преиначи така што да се усвои тужбеното барање на тужителите 

или првостепената пресуда да се укине и предметот да се врати на 

првостепениот суд на повторно судење. Исто така, тужителите изјавиле 

навремена жалба и преку полномошникот А. З. – адвокат од К. со која ја 

побиваат првостепената пресуда поради сите причини предвидени со чл.342 од 

ЗПП, со предлог жалбата да се уважи, првостепената пресуда да се преиначи 

така што да се уважи тужбеното барање или пресудата да се укине и предметот 

да се врати на првостепениот суд на повторно судење. 

 

 Незадоволни од првостепената пресуда останале и тужените кои преку 

својот полномошник изјавиле навремена жалба со која ја побиваат истата само 

поради одлуката за трошоците со предлог жалбата да се уважи, решението за 

трошоците на постапката наведено во пресудата да се укине и да се донесе 

одлука со која ќе се задолжат тужителите да им ги надоместат на тужените 

трошоците наведени во трошковникот, како и трошоците направени во врска со 

изјавената жалба.  

 

 Одговори на жалбите не се поднесени. 

 

Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи ја побиваната пресуда  

согласно со чл.351 и чл.354 од ЗПП, ценејќи ги жалбите и списите во 

предметот, најде дека: 

       

 Жалбата на тужителите изјавена преку полномошникот И. Х. А.  адвокат 

од Г.  е неоснована. 

 

 Жалбата на тужителите изјавена преку полномошникот А. З. адвокат од 

К. е неоснована. 

 

 Жалбата на тужените е неоснована. 

 

Испитувајќи ја побиваната пресуда во границите на жалбените наводи на 

тужителите, а внимавајќи по службена должност во смисла на чл.354 од ЗПП на 

сторени повреди на одредбите на парничната постапка од чл. 343 ст.2 т.1, 2, 3, 

5, 10, 11, 13 и 14 од ЗПП, овој суд најде дека се неосновани жалбените наводи 

истакнати во двете жалби дека со првостепената пресуда е сторена суштествена 

повреда на одредбите на парничната постапка од чл.343 ст.2 т.13 од ЗПП затоа 

што пресудата е јасна, разбирлива, без противречности помеѓу образложението 

и изреката, со доволно причини за решителните факти, а утврдените факти 



Апелационен суд Гостивар  Билтен бр.1 

 24 

произлегуваат од изведените докази поради што истата може во целост да се 

испита.  

 

Неоснован е жалбениот навод на тужителите истакнат во жалбата 

изјавена преку полномошникот И. Х. А.  адвокат од К., дека првостепениот суд 

сторил суштествена повреда на одредбите на парничната постапка затоа што 

судел со изменети совети без тоа да го констатира и без расправата да почне од 

почеток што бил должен да го стори согласно со чл.301 од ЗПП. Ваквиот 

жалбен навод е неоснован затоа што врз основа на записникот за одржана 

главна расправа од 05.05.2009 година овој суд утврди дека на рочиштето од 

05.05.2009 година кога главната расправа е одржана првостепениот суд 

констатирал дека рочиштето се одржува пред изменет совет поради што 

донесол решение  главната расправа да почне одново и постапил согласно со 

донесеното решение со што го запазил правилото на парничната постапка 

предвидено со одредбата од чл.301 ст.3 од ЗПП.  

 

Исто така, неоснован  е  жалбениот навод дека судот сторил суштествена 

повреда на одредбите на парничната постапка со тоа што го одбил предлогот 

тужителот Н. Ц. и тужениот Ц. К. да бидат сослушани како странки за 

утврдување на фактот дека помеѓу нив имало претходен договор околу 

продажбата на имотот. Ваквиот жалбен навод е неоснован затоа што со чл.285 

ст.1 од ЗПП е предвидено дека изведувањето на доказите го определува советот, 

односно судијата поединец со решение, во кое ќе се назначи спорниот факт за 

кој треба да се изведе доказот и доказното средство, а со ст.2 од истиот член е 

предвидено дека предложените докази што не ги смета за важни за одлуката, 

советот, односно судијата поединец ќе ги одбие и во решението ќе ја назначи 

причината за одбивањето. На рочиштето одржано на 05.05.2009 година 

првостепениот суд со решение го одбил предлогот да се изведе доказ со 

сослушување на странки затоа што оценил дека има доволно докази за 

утврдување на фактичката состоба со што по наоѓање на овој суд постапил 

согласно со наведените законски одредби. 

 

 Неоснован е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба. 

 

 Со побиваната пресуда првостепениот суд утврдил дека тужителите се 

брачни другари. Првотужениот Ц. со имотот кој го продал на второтужениот 

Н., а за кој имот се бара да се поништи договорот за купопродажба, бил 

непосреден сосед со имотот соптвеност на тужителката А. Имотот на тужениот 

Ц. се наоѓал  од јужната страна на имотот на тужителката А. Истиот преставува 

градежно изградено земјиште во површина од околу 400 м2 на кој се наоѓа куќа 

со приземје , два спрата и поткровје со деловен објект во приземјето. 

Недвижноста на тужителката А. преставува градежно земјиште кое се наоѓа од 

северната страна од имотот на тужениот Ц. во површина од околу 140 м2  на 

кое земјиште се наоѓа времен објект. Тужениот Ц. од својот имот за излез на 

улицата ... поминувал низ имотот на тужителката А. Со правосилна пресуда бил 

конституиран нужен премин преку оваа парцела кој тогаш претставувал 
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општонароден имот, како послужно добро, во корист на парцелата на тужениот 

Ц. која тогаш била сопственост на други лица како повластено добро. Тужениот 

Ц. го користел ово пат за излез до улицата... На 24.03.2008 година тужениот Ц. 

го продал спорниот имот на тужениот Н. а договорот за купопродажба бил 

солемнизиран на ден 27.03.2008 година.         

 

 По оценка на овој суд ваквата фактичка состојба е правилно и целосно 

утврдена. 

 

 Во жалбите на тужителите изјавени преку двајцата полномошници се 

наведува дека првостепениот суд не утврдил дека од 1991 до 2008 година 

првотужениот поминувал преку недвижноста на тужителите без надомест, но со 

постојано потенцирање од негова страна дека кога ќе одлучи да го продава 

својот имот тогаш тужителите ќе имаат право на првенствено купување како 

соседи. Но, иако тужителите како соседи имале законско право на првенствено 

купување, првотужениот не ги известил дека го продава својот имот и скришум 

склучил договор за купопродажба со второтужениот. Со оглед дека помеѓу 

тужителите и првотужениот постоел договор за првенствено право на 

купување, а кој бил услов првотужениот да користи дел од имот на тужителите 

за влез на неговата парцела, и со оглед дека ваквиот договор не е спротивен на 

позитивните норми, првотужениот бил должен прво тужителите да ги понуди за 

купување на неговиот имот, па бидејќи тоа не го сторил тоа претставува основ 

за поништување на склучениот договор за купопродажба помеѓу тужените. Но, 

овие решавачки факти првостепениот суд не ги утврдил поради што погрешно 

ја утврдил фактичката состојба.  

 

 По оценка на овој суд ваквите жалбени наводи се неосновани. По 

наоѓање на овој суд првостепениот суд правилно утврдил дека првотужениот 

додека бил сопственик на недвижноста КП.бр..., која е предмет на договорот за 

купопродажба чие поништување се бара, ја користел недвижноста на 

тужителите за премин затоа што немал друг излез на улицата  ... Исто така, 

првостепениот суд прифатил дека помеѓу тужителите и првотужениот постоел 

усмен договор во случај првотужениот да го продава својот имот дека ќе им го 

понуди прво на тужителите. Првотужениот така и постапил што се утврдува од 

исказот на сведокот С. П. сослушан на рочиштето одржано на 05.05.2009 

година. Но, она што е битно во контекст на тужбеното барање, а со кое се бара 

поништување на договорот за купопродажба ОДУ.бр... склучен помеѓу 

тужените поради повреда на правото на првенствено купување на тужителите, е 

тоа што во конкретниот случај без оглед дали и што се договорил првотужениот 

со тужителите, тие немаат ни законско ни договорно право на првенствено 

купување кое го обврзувало првотужениот прво на тужителите да им ја понуди 

на продажба својата недвижност.  

 

 Имено, тужителите во жалбите се повикуваат дека со тоа што 

првотужениот не им ја понудил прво на нив на продажба својата недвижност го 

повредил нивното право на првенствено купување кое е регулирано со чл.515, 

чл.516 и со чл.521 ст.3 од Законот за облигационите односи, а што преставува 
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основ за поништување на договорот. Бидејќи, првостепениот суд заклучил дека 

овие законски одредби на можат да се применат во конкретниов случај 

погрешно го применил материјалното право на штета на тужителите.    

 

  Овој суд најде дека е неоснован  жалбениот навод за погрешна примена 

на материјалното право. 

 

 Имено, со чл.515 од Законот за облигационите односи е предвидено дека 

со договорната одредба за правото на првенствено купување купувачот се 

обврзува да го извести продавачот за намерата да му го продаде предметот на 

определено лице, како и за условите на таа продажба и да му понуди тој да го 

купи предметот за истата цена. 

 

 Со чл.516 ст.1 од Законот за облигационите односи е предвидено дека 

продавачот е должен да го извести купувачот на сигурен начин за својата 

одлука да го користи правото на првенствено купување во рок од еден месец, 

сметајќи од денот кога купувачот го известил за намерата да изврши продажба 

на трето лице, со ст.2 од истиот член е предвидено дека истовремено со изјавата 

дека тој го купува предметот, продавачот е должен да ја исплати цената 

договорена со третото лице или да ја положи кај судот, а со ст.3 од истиот член 

е предвидено дека ако во договорот со трет е предвиден рок за исплата на 

цената, продавачот може да го користи тој рок само ако даде доволно 

обезбедување.  

 

 Со чл.521 ст.3 од Законот за облигационите односи е предвидено дека 

лицата кои според самиот закон имаат право на првенствено купување мораат 

да бидат известени писмено за намерата да се изврши продажба и за нејзините 

услови, инаку имаат право да бараат поништување на продажбата. 

 

 Имајќи ги во предвид наведените законски одреби, овој суд најде 

првостепениот суд правилно одлучил кога го одбил тужбеното барање како 

неосновано затоа што во конкретниов случај не се исполнети условите за 

примена на овие законски одредби. Правото на првенствено купување 

регулирано со одредбите од чл.515 и чл.516 од ЗОО претпоставува постоење на 

претходен договор за купопродажба во кој со договорна одредба е предвидено 

дека во случај на идно отуѓување на предметот на продажбата купувачот ќе го 

извести продавачот за својата намера да му го продаде предметот на определено 

лице и ќе му понуди тој да го купи предметот за истата цена, а во случајов 

помеѓу тужителите и првотужениот договор за купопродажба со договорна 

одредба за право на првенствено купување немало, па поради тоа првотужениот 

немал никаква договорна обврска спрема тужителите да ги извести и да им ја 

понуди на продажба својата недвижност  која ја купил од Е.П.  Одредбата од 

чл.521 ст.3 од ЗОО се однесува на правна ситуација кога правото на 

првенствено купување за определени лица е установено со закон, а во 

конкретниов случај со ниеден закон не е установено дека тужителите како 

соседи имаат право на првенствено купување на недвижноста на првотужениот 

која претставува градежно изградено земјиште. 
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 Што се однесува до жалбениот навод во жалбата на тужителите изјавена 

преку полномошникот И. Х. А., а кој се однесува на трошоците на постапката и 

во кој се наведува дека првостепениот суд погрешно констатирал дека не е 

доставен трошковник иако од страна на тужителите благовремено е доставен 

трошковник, овој суд смета дека е ирелевантен затоа што тужителите во целост 

ја загубија парницата поради што не им следува надомест на трошоци, а 

согласно со чл.148 од ЗПП. 

 

 Во жалбата на тужените, а со која се побива првостепената пресуда во 

делот на одлуката за трошоците на постапката, се наведува дека првостепениот 

суд неправилно одлучил секоја странка да ги сноси своите трошоци затоа што 

согласно со чл.148 ст.1 од ЗПП странката која ќе го изгуби спорот, а во случајов 

тоа се тужителите, е должна да ги надомести трошоците. Тужените на 

рочиштето од 05.05.2009 година предјавиле трошоци, а полномошникот 

доставил писмен трошковник кој во судот стигнал на 18.05.2009 година пред 

донесувањето и објавувањето на пресудата така што не држи констатацијата на 

судот дека трошковникот не бил доставен. И во случај да не бил доставен судот 

по предјавувањето требал да ги досуди неопходните трошоци.  

 

 По оценка на овој суд ваквите жалбени наводи се неосновани. Имено, со 

чл.158 ст.1 од ЗПП е предвидено дека за надоместок на трошоците одлучува 

судот на определено барање од странката, без расправање, со ст.2 од истиот 

член е предвидено дека странката е должна во барањето определено да ги 

наведе трошоците за кои бара надоместок, а со ст.3 од истиот член е 

предвидено дека барањето за надоместок на трошоците, странката е должна да 

го истакне најдоцна до завршувањето на расправањето кое му претходи на 

одлучувањето за трошоците, а ако се работи за донесување на одлука без 

претходно расправање, странката е должна барањето за надоместок на 

трошоците да го истакне во предлогот за кој треба да одлучи судот.  

 

 Од записникот за главна расправа што била одржана на 05.05.2009 

година овој суд утврди дека полномошникот на тужените побарал тужителите 

да бидат задолжени да ги  надоместат  трошоците на постапката и дека 

првостепениот суд ги задолжил полномошниците на странките да достават 

трошковници во рок од 10 дена. Со оглед дека рочиштето било одржано на 

05.05.2009 година полномошникот на тужените бил должен трошковникот да го 

достави до судот заклучно на 15.05.2009 година, но тој го доставил на 

18.05.2009 година по истекот на рокот што му бил определен од судот. Поради 

ова овој суд смета дека барањето за досудување на трошоци на постапката што 

странката ќе го достави по истекот на рокот што судот го определил за 

доставување на таквото барање не може да се земе во предвид и да биде 

уважено без оглед на тоа што пресудата е изготвена по доставувањето на 

таквото барање. Исто така, за надоместот на трошоците на постапката судот 

одлучува исклучиво врз основа на барање од странката во кое се определено 

наведени трошоците за кои бара надоместок. Барањето на тужените да им се 

надоместат трошоците настанати по повод изјавената жалба во вкупен износ од 
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7.100,00 денари овој суд го одби како неосновано затоа што оцени дека овие 

трошоци странката ги предизвикала по своја вина и не биле потребни за водење 

на парницата доколку трошковникот бил благовремено доставен до судот.     

 

Поради ова, согласно со одредбата од чл.357 од ЗПП, се донесе оваа 

пресуда како во диспозитивот на истата. 

 

        АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ.бр.324/10 од 08.07.2011 година. 

 

             Претседател на совет-судија 

          Наташа Стефановска 
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  3. Облигационо право – Со оглед на тоа што мечката е дивеч под 

заштита и нејзиното ловење е трајно забрането, за штета причинета од 

мечка одговара државата, доколку не докаже дека штетата настанала по 

вина на оштетениот. – член 165-и од Законот за облигационите односи и 

член 69 став 2 од Законот за ловство.  

_____________________________________________________________________ 

 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Зариф Зеќири – претседател на советот, Велко Страшевски и Илми Сефери – 

членови на советот, во правната работа на тужителoт Џ. Н. од Г., против 

тужената Р. М., за надомест на штета, вредност 58.425,оо денари, одлучувајќи 

по жалбата на тужената Р. М., изјавена преку Државниот Правобранител за 

Гостивар, Бобан Симјановски, против пресудата на Основниот суд Гостивар, 

П.бр.956/08 од 24.04.2009 година, на нејавна седница на советот одржана на ден 

18.06.2010 година, донесе: 

  

 

П Р Е С У Д А 

 

 

 ЖАЛБАТА на тужената Р. М., изјавена преку Државниот 

Правобранител за Гостивар, Бобан Симјановски, СЕ ОДБИВА КАКО 

НЕОСНОВАНА. 

 

 ПРЕСУДАТА на Основниот суд Гостивар, П.бр.956/08 од 24.04.2009 

година, СЕ ПОТВРДУВА.  

 

  

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

 Основниот суд Гостивар со обжалената пресуда, го усвоил тужбеното 

барање на тужителoт Џ. Н. од Г., и ја задолжил тужената Р. М. да на тужителот 

на име надомест на штета причинета од заштитен дивеч-мечка за заклана стелна 

крава сопственост на тужителот причинета на ден 16.09.2008 година на м.в..., 

атар на село В., општина М.-Р., да му плати износ од 58.425,оо денари, со 

законска затезна камата сметано од денот на поднесување на тужбата 7.10.2008 

година, до денот на конечната исплата како и на име трошоци по постапката 

сума во износ од 14.780,оо денари, сето во рок од 15 дена по правосилноста на 

пресудата. 

 
Незадоволна од првостепената пресуда останала тужената Р.М., кој 

преку Државниот Правобранител за Гостивар, Бобан Симјановски, со 
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навремена жалба ја побива истата поради суштествени повреди на одредбите на 

парничната постапка, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и 

поради погрешна примена на материјалното право, со предлог жалбата да се 

уважи, обжалената пресуда да се преиначи или истата да ја укине и предметот 

врати на повторно постапување и одлучување пред првостепениот суд.  

  

 Одговор на жалба не е поднесен. 

 

Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи ја обжалената пресуда, 

согласно чл. 351 и 354 од ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите во предметот, најде 

дека: 

 

 Жалбата е неоснована. 

  

 Бидејќи во конкретниот случај согласно член 430 од ЗПП се работи за 

спор од мала вредност, а согласно член 438 од ЗПП одлуките донесени во 

споровите од мала вредност можат да се напаѓаат само поради суштествена 

повреда на одредбите на парничната постапка од членот 343 став 2 од ЗПП и 

поради погрешна примена на материјалното право, па затоа наводите во 

жалбата кои се однесуваат на погрешно и нецелосно утврдена фактичка 

состојба не беа предмет на оцена од страна на овој суд при одлучување по 

жалбата на тужениот. 

 

Овој суд во смисла на одредбата од член 354 став 1 од ЗПП, ја 

испитуваше обжалената пресуда во границите на жалбените причини, а по 

службена должност внимавајќи на сторени суштествени повреди на одредбите 

на парничната постапка од член 343 став 2 точките 1,2,3,5,10,11,13 и 14 од ЗПП, 

најде дека со донесувањето на обжалената пресуда не е сторена ниту една од 

суштествените повреди на кои овој суд внимава по службена должност, бидејќи 

обжалената пресуда е јасна, разбирлива, непротивречна, со доволно 

образложени причини за одлучните факти од кои се раководел судот при 

одлучувањето, поради што истата може со сигурност да се испита.  

 

 Имено, првостепениот суд од изведените докази утврдил дека тужителот 

бил сопственик на повеќе крави кои ги напасувал во атарот на селото В., 

Општина М. и Р. на  м.в… . Од увидот врз записникот за штета направена од 

дивеч под трајна заштита  сочинет Министерството, утврдил дека при 

извршениот увид на лице место на ден 17.09.2008 година во селото В. на  м.в… 

била најдена мрша од крава со црна боја на која и била извадена утробата и 

искршен рбетот. Според виденото на лице место во погоренаведениот записник 

сочинет од комисијата со сигурност можело да се потврди дека кравата била 

уништена од мечка, затоа што на лице место имало измет од мечка, а и начинот 

на кој била убиена кравата укажувало дека била нападната од мечка. Инаку 

кравата била изедена на 10 метри погоре од местото каде била мршата, а потоа 

била свлечена надолу. Околу местото имало голема количина измет од мечка. 

Инаку кравата имала ушна маркица со број … . Покрај оваа крава видно од 

наведениот записник било дека изминатите месеци имале регистрирано и 
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неколку други случаеви на уништен добиток од мечка. Висината на штетата - 

пазарната вредност била во досудениот износ од 58.425,оо денари инаку 

утврдена во дадениот вешт наод и мислење на вештото лице д-р по ветеринарна 

медицина А. С. од Г. даден на 03.03.2009 година.   

  

 Неоснован е жалбениот навод за погрешна примена на материјалното 

право.  
 

Иако овој суд најде дека првостепениот суд погрешно се повикал на 

одредбите од член 12 и 15 од Законот за ловство, кои одредби се укинати со 

денот на отпочнување на примената на Законот за заштита на природата објавен 

во „Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, а во конкретниов 

случај требал да ги примени одредбите од член 3-а точка 6, 10-а и 14-а од 

Законот за ловство (Службен весник на Р.Македонија број 20/96, 34/97, 69/2004, 

84/2007, 113/2007 и 88/2008), истото не влиаје за поинакво одлучување во 

конкретниов случај, бидејќи спорот и со повикување на одредбите од овие 

членови би се решил на истиот начин.  

 

Имено, во член 3-а точка 6 од Законот за ловство (Службен весник на 

Р.Македонија број 20/96, 69/2004, 84/2007, 113/2007 и 88/2008) е нормирано 

дека  под дивеч, во смисла на овој закон, се подразбира меѓу другите и мечката. 

 

Согласно пак член 10-а од истиот закон дивечот од членот 3-а на овој 

закон е дивеч под заштита и дивеч без заштита. Дивеч под заштита меѓу 

другите е: ...  мечката. 

 

Согласно член 14-а од истиот закон - Трајно се забранува ловење меѓу 

другите и на мечка. 

 

Согласно членот 69 став 2 од истиот закон штетата што ќе ја причини 

дивечот за кој е пропишана трајна или привремена забрана на ловење се 

надоместува од Буџетот на Република Македонија.  

 

Согласно член 165–и став 2 од Законот за облигационите односи - За 

штетата причинета од дивеч за кој е пропишана трајна забрана за ловење 

одговара државата, доколку не докаже дека штетата настанала по вина на 

оштетениот. 

 

Неоснован е жалбениот навод на тужената дека во конкретниов случај  

со сигурност од приложените и изведените докази не е утврдено дали штетата е 

направена од мечка или од друго животно кое не е под трајна заштита. 

 

 Ваквиот жалбен навод е неоснован од причина што во текот на 

постапката од приложените и изведените докази, според овој суд, 

првостепениот суд правилно утврдил дека во конкретниов случај се работи за 

штета направена од дивеч под трајна заштита-мечка кое нешто може да се 



Апелационен суд Гостивар  Билтен бр.1 

 32 

утврди и од увидот во списите во предметот поточно со увидот во записникот 

за штета направена од дивеч под трајна заштита  сочинет од Министерството за 

увид на лице место на ден 17.09.2008 година во селото В. на  м.в..., и како и 

вештиот наод и мислење на вешто лице ветеринар.  

 

 Неоснован е жалбениот навод на тужениот за тоа дека и самиот тужител 

има придонес за настанатата штета, бидејќи истиот не ги превзел потребни 

мерки за спречување на настанувањето на истата. 

 

 Ваквите жалбени наводи овој суд ги одби како неосновани од причина 

што во конкретниот случај се работи за животно кое е под трајна заштита од 

државата кое не смее ниту да се повредува ниту да се лови, прогонува или 

вознемирува, а воедно настанот се случил на отворен простор при редовна 

испаша на добитокот.  

 

Со оглед на погоре изложеното, следуваше да се одлучи како во изреката 

на оваа пресуда, согласно член 357 од ЗПП. 

  

 

         АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ бр.1035/2009 од 18.06.2010 г. 

           

                 Претседател на совет - судија 

                                 Зариф Зеќири с.р. 
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 4. Парнична постапка - Судот може по службена должност да ја 

определи вредноста на спорот најдоцна на подготвителното рочиште, или 

ако тоа не е одржано, тогаш на првото рочиште пред почетокот на 

расправата за главната работа, а не по заклучување на главната расправа. 

 

 

 

 АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите: 

Зариф Зеќири – претседател на советот, Наташа Стефановска и Африм Јакупи  – 

членови на советот, во правната работа на тужителот Џевдет Сабитоски од 

Кичево, против тужените Благица Јаќимоска од с.Брждани, Марица 

Милосавлевиќ од Белград Р.Србија, Маргита Кимоска од Кичево, Ацо 

Станишоски од Кичево, Лупчо Станишоски од Кичево, Леоне Станишоски од 

Кичево и Стојанка Станишоска од Кичево, за утврдување на право на 

сопственост, вредност на спорот 20.000,00 денари, постапувајќи по жалбата на 

тужителот изјавена преку полномошникот Драган Костоски адвокат од Кичево, 

против  решението за вредноста на спорот содржано во пресудата на Основниот 

суд Кичево П1.бр.279/2011 од 06.06.2012 година, на нејавна седница  одржана 

на ден 05.03.2013 година,  донесе,  

 

 

 

Р   Е  Ш  Е   Н  И   Е 

 

 

 ЖАЛБАТА  на тужителот против  решението за вредноста на спорот 

содржано во пресудата на Основниот суд Кичево П1.бр.279/2011 од 06.06.2012 

година, СЕ УВАЖУВА. 

 

 РЕШЕНИЕТО  за вредноста на спорот содржано во пресудата на 

Основниот суд Кичево П1.бр.279/2011 од 06.06.2012 година, СЕ 

ПРЕИНАЧУВА и СЕ ОДЛУЧУВА: 

 

ВРЕДНОСТА НА СПОРОТ во постапката по предметот 

П1.бр.279/2011 СЕ ОПРЕДЕЛУВА износот од 20.000,00 денари. 

 

ПРЕСУДАТА на Основниот суд Кичево П1.бр.279/2011 од 06.06.2012 

година, во останатиот дел како необжалена останува неизменета. 

  

О б р а з л о ж е н и е 

 

 Основниот суд Кичево со обжаленото решение за вредноста на спорот во 

постапката по предметот П1.бр.279/2011 го определил износот од 3.056.550,00 

денари.  
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 Против ваквото решение за вредноста на спорот содржано во пресудата 

на Основниот суд Кичево П1.бр.279/2011 од 06.06.2012 година, навремено 

жалба поднел тужителот преку својот полномошник поради суштествени 

повреди на одредбите од ЗПП и погрешна примена на материјалното право, со 

предлог жалбата да се уважи, а првостепеното решение содржано во пресудата 

на Основниот суд Кичево П1.бр.279/2011 од 06.06.2012 година да се укине и 

предметот да се врати на првостепениот суд на повторно одлучување  или 

истото да се преиначи со вредност на спорот определен во тужбата од 20.000,00 

денари. 

 

 Одговор на жалба не е поднесен. 

 

 Апелационот суд  во Гостивар  испитувајќи го обжаленото решение за 

вредноста на спорот содржано во пресудата на Основниот суд Кичево 

П1.бр.279/2011 од 06.06.2012 година, ценејќи ја жалбата  и списите во 

предметот, во смисла на член 351 став 1 и 354 став 1 од ЗПП в.в. со член 371 од 

ЗПП  најде дека, 

 

 Жалбата е основана. 

 

 Овој суд во смисла на одредбата од член 354 стaв 1 од ЗПП, го 

испитуваше обжаленото решение за вредноста на спорот содржано во пресудата 

на Основниот суд Кичево П1.бр.279/2011 од 06.06.2012 година во границите на 

жалбените причини, а  по службена должност  внимавајќи на сторени 

суштествени повреди на одредбите на парничната  постапка  од  член 343 став 2  

од ЗПП, најде дека истото е нејасно и неразбирливо.  

 

 Имено, првостепениот суд врз основа на изведените докази ја утврдил 

вредноста на спорот да изнесува на износ од 49.700 Евра, а не како што е 

наведено во тужбата износ од 20.000,00 денари за утврдување на вредноста на 

спорот, судот ги применил одредбите од чл.33 ст.3 од ЗПП каде што е наведено 

доколку тужителот ја определи вредност на спорот многу високо или многу 

ниско, судот на брз и погоден начин ќе ја утврди вредноста на спорот, па имајќи 

ги во предвид сите докази во предметот судот ја утврдил и вредноста на спорот 

во износ од 49.700,00 Евра. 

 

 Овој суд ги ценеше жалбените наводи дека спорот завршил на ден 

15.02.2012 година со изведување на докази и завршни зборови при што донел 

решение за објава на пресуда на ден 22.02.2012 г. без да претходно иако судот 

одржал повеќе рочишта со вредност на спорот определен во тужбата од 

20.000,00 денари, согласно чл.33 ст.3 од ЗПП најдоцна до закажување на 

подготвително рочиште не ја утврдил вредноста на спорот. 

 

Согласно член 28 став 1 од ЗПП кој гласи - Кога за утврдување на 

составот на судот, правото на изјавување ревизија и во други случаи 

предвидени во овој закон е меродавна вредноста на предметот на спорот, како 
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вредност на предметот на спорот се зема предвид само вредноста на главното 

барање. 

 

 Согласно член 33 став 1 од ЗПП кој гласи - Ако тужбеното барање не се 

однесува на паричен износ, но тужителот во тужбата навел дека се согласува 

наместо исполнување на тоа барање да прими определен паричен износ, како 

вредност на предметот на спорот ќе се земе тој износ. Во став  2 од истиот член 

кој гласи - Во други случаи, кога тужбеното барање не се однесува на паричен 

износ, меродавна е вредноста на предметот на спорот што тужителот ја 

определил во тужбата. Во став  3 од истиот член кој гласи - Ако во случајот од 

ставот (2) на овој член вредноста на предметот на спорот тужителот очигледно 

ја определил многу високо или многу ниско, така што се поставува прашање за 

составот на судот или за правото на изјавување ревизија, судот најдоцна на 

подготвителното рочиште, а ако подготвителното рочиште не е одржано, тогаш 

на главната расправа пред почетокот на расправањето за главната работа, брзо и 

на погоден начин ќе ја провери точноста на означената вредност. 

 

 Од горенаведените одредби по мислење на овој суд ваквите жалбени 

наводи се основани од причина што тужителот во тужбата ја означил вредноста 

на предметот на спорот на износ од 20.000,00 денари, па првостепениот суд во 

смисла на член 33 став 3 од ЗПП е овластен да ја провери точноста на 

означената вредност, односно може да врши корекции најдоцна на 

подготвителното рочиште или ако тоа не се одржува, најдоцна на главната 

расправа пред почетокот на расправањето за главната расправа. По овој 

процесен момент, како вредност на предметот на спорот се смета вредноста што 

тужителот ја означил во тужбата. Според овој суд со оглед на тоа што предмет 

на спорот е утврдување на право на сопственост, односно имотно-правен спор 

кој не се однесува на побарување во пари, правото на изјавување на ревизија 

зависи од вредноста на предметот на спорот наведена во тужбата.  

 

Оттука, овој суд ја утврди вредноста на предметот на спорот врз основа 

на податоците што се наведени во тужбата, односно вредноста на предметот на 

спорот е износот од 20.000,00 денари, а со оглед на околностите кои постоеле 

во времето на поднесувањето на тужбата, тука имајќи ја предвид одредбата од 

член 3 став 3 точка 1 од ЗПП со која е пропишано дека судот нема да ги уважи 

располагањата на странките кои се во спротивност на присилните прописи, па 

во конкретниов случај останува меродавна вредноста означена во тужбата, а не 

онаа што првостепениот суд ја утврдил подоцна.  

 

 Со оглед на погоре изложеното, следуваше да се одлучи како во изреката 

на ова решение, согласно член 370 точка 3 од ЗПП. 

         

  АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ.бр.1164/12 од 05.03.2013 год. 

 

                Претседател на совет – судија 

        Зариф Зеќири с.р. 
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 5. Облигационо право – Со оглед на тоа што мечката е дивеч под 

заштита и нејзиното ловење е трајно забрането, за штета причинета од 

мечка одговара државата, доколку не докаже дека штетата настанала по 

вина на оштетениот. – член 165-и од Законот за облигационите односи и 

член 69 став 2 од Законот за ловство.  

_____________________________________________________________________ 

 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Зариф Зеќири – претседател на советот, Велко Страшевски и Илми Сефери – 

членови на советот, во правната работа на тужителoт Џ. Н. од Г., против 

тужената Р. М., за надомест на штета, вредност 58.425,оо денари, одлучувајќи 

по жалбата на тужената Р. М., изјавена преку Државниот Правобранител за 

Гостивар, Бобан Симјановски, против пресудата на Основниот суд Гостивар, 

П.бр.956/08 од 24.04.2009 година, на нејавна седница на советот одржана на ден 

18.06.2010 година, донесе: 

  

 

П Р Е С У Д А 

 

 

 ЖАЛБАТА на тужената Р. М., изјавена преку Државниот 

Правобранител за Гостивар, Бобан Симјановски, СЕ ОДБИВА КАКО 

НЕОСНОВАНА. 

 

 ПРЕСУДАТА на Основниот суд Гостивар, П.бр.956/08 од 24.04.2009 

година, СЕ ПОТВРДУВА.  

 

  

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

 Основниот суд Гостивар со обжалената пресуда, го усвоил тужбеното 

барање на тужителoт Џ. Н. од Г., и ја задолжил тужената Р. М. да на тужителот 

на име надомест на штета причинета од заштитен дивеч-мечка за заклана стелна 

крава сопственост на тужителот причинета на ден 16.09.2008 година на м.в..., 

атар на село В., општина М.-Р., да му плати износ од 58.425,оо денари, со 

законска затезна камата сметано од денот на поднесување на тужбата 7.10.2008 

година, до денот на конечната исплата како и на име трошоци по постапката 

сума во износ од 14.780,оо денари, сето во рок од 15 дена по правосилноста на 

пресудата. 

 
Незадоволна од првостепената пресуда останала тужената Р.М., кој 

преку Државниот Правобранител за Гостивар, Бобан Симјановски, со 



Апелационен суд Гостивар  Билтен бр.1 

 37 

навремена жалба ја побива истата поради суштествени повреди на одредбите на 

парничната постапка, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и 

поради погрешна примена на материјалното право, со предлог жалбата да се 

уважи, обжалената пресуда да се преиначи или истата да ја укине и предметот 

врати на повторно постапување и одлучување пред првостепениот суд.  

  

 Одговор на жалба не е поднесен. 

 

Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи ја обжалената пресуда, 

согласно чл. 351 и 354 од ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите во предметот, најде 

дека: 

 

 Жалбата е неоснована. 

  

 Бидејќи во конкретниот случај согласно член 430 од ЗПП се работи за 

спор од мала вредност, а согласно член 438 од ЗПП одлуките донесени во 

споровите од мала вредност можат да се напаѓаат само поради суштествена 

повреда на одредбите на парничната постапка од членот 343 став 2 од ЗПП и 

поради погрешна примена на материјалното право, па затоа наводите во 

жалбата кои се однесуваат на погрешно и нецелосно утврдена фактичка 

состојба не беа предмет на оцена од страна на овој суд при одлучување по 

жалбата на тужениот. 

 

Овој суд во смисла на одредбата од член 354 став 1 од ЗПП, ја 

испитуваше обжалената пресуда во границите на жалбените причини, а по 

службена должност внимавајќи на сторени суштествени повреди на одредбите 

на парничната постапка од член 343 став 2 точките 1,2,3,5,10,11,13 и 14 од ЗПП, 

најде дека со донесувањето на обжалената пресуда не е сторена ниту една од 

суштествените повреди на кои овој суд внимава по службена должност, бидејќи 

обжалената пресуда е јасна, разбирлива, непротивречна, со доволно 

образложени причини за одлучните факти од кои се раководел судот при 

одлучувањето, поради што истата може со сигурност да се испита.  

 

 Имено, првостепениот суд од изведените докази утврдил дека тужителот 

бил сопственик на повеќе крави кои ги напасувал во атарот на селото В., 

Општина М. и Р. на  м.в… . Од увидот врз записникот за штета направена од 

дивеч под трајна заштита сочинет Министерството, утврдил дека при 

извршениот увид на лице место на ден 17.09.2008 година во селото В. на  м.в… 

била најдена мрша од крава со црна боја на која и била извадена утробата и 

искршен рбетот. Според виденото на лице место во погоренаведениот записник 

сочинет од комисијата со сигурност можело да се потврди дека кравата била 

уништена од мечка, затоа што на лице место имало измет од мечка, а и начинот 

на кој била убиена кравата укажувало дека била нападната од мечка. Инаку 

кравата била изедена на 10 метри погоре од местото каде била мршата, а потоа 

била свлечена надолу. Околу местото имало голема количина измет од мечка. 

Инаку кравата имала ушна маркица со број … . Покрај оваа крава видно од 

наведениот записник било дека изминатите месеци имале регистрирано и 
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неколку други случаеви на уништен добиток од мечка. Висината на штетата - 

пазарната вредност била во досудениот износ од 58.425,оо денари инаку 

утврдена во дадениот вешт наод и мислење на вештото лице д-р по ветеринарна 

медицина А. С. од Г. даден на 03.03.2009 година.   

  

 Неоснован е жалбениот навод за погрешна примена на материјалното 

право.  
 

Иако овој суд најде дека првостепениот суд погрешно се повикал на 

одредбите од член 12 и 15 од Законот за ловство, кои одредби се укинати со 

денот на отпочнување на примената на Законот за заштита на природата објавен 

во „Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, а во конкретниов 

случај требал да ги примени одредбите од член 3-а точка 6, 10-а и 14-а од 

Законот за ловство (Службен весник на Р.Македонија број 20/96, 34/97, 69/2004, 

84/2007, 113/2007 и 88/2008), истото не влијaе за поинакво одлучување во 

конкретниов случај, бидејќи спорот и со повикување на одредбите од овие 

членови би се решил на истиот начин.  

 

Имено, во член 3-а точка 6 од Законот за ловство (Службен весник на 

Р.Македонија број 20/96, 69/2004, 84/2007, 113/2007 и 88/2008) е нормирано 

дека  под дивеч, во смисла на овој закон, се подразбира меѓу другите и мечката. 

 

Согласно пак член 10-а од истиот закон дивечот од членот 3-а на овој 

закон е дивеч под заштита и дивеч без заштита. Дивеч под заштита меѓу 

другите е: ...  мечката. 

 

Согласно член 14-а од истиот закон - Трајно се забранува ловење меѓу 

другите и на мечка. 

 

Согласно членот 69 став 2 од истиот закон штетата што ќе ја причини 

дивечот за кој е пропишана трајна или привремена забрана на ловење се 

надоместува од Буџетот на Република Македонија.  

 

Согласно член 165–и став 2 од Законот за облигационите односи - За 

штетата причинета од дивеч за кој е пропишана трајна забрана за ловење 

одговара државата, доколку не докаже дека штетата настанала по вина на 

оштетениот. 

 

Неоснован е жалбениот навод на тужената дека во конкретниов случај  

со сигурност од приложените и изведените докази не е утврдено дали штетата е 

направена од мечка или од друго животно кое не е под трајна заштита. 

 

 Ваквиот жалбен навод е неоснован од причина што во текот на 

постапката од приложените и изведените докази, според овој суд, 

првостепениот суд правилно утврдил дека во конкретниов случај се работи за 

штета направена од дивеч под трајна заштита-мечка кое нешто може да се 
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утврди и од увидот во списите во предметот поточно со увидот во записникот 

за штета направена од дивеч под трајна заштита  сочинет од Министерството за 

увид на лице место на ден 17.09.2008 година во селото В. на  м.в..., и како и 

вештиот наод и мислење на вешто лице ветеринар.  

 

 Неоснован е жалбениот навод на тужениот за тоа дека и самиот тужител 

има придонес за настанатата штета, бидејќи истиот не ги превзел потребни 

мерки за спречување на настанувањето на истата. 

 

 Ваквите жалбени наводи овој суд ги одби како неосновани од причина 

што во конкретниот случај се работи за животно кое е под трајна заштита од 

државата кое не смее ниту да се повредува ниту да се лови, прогонува или 

вознемирува, а воедно настанот се случил на отворен простор при редовна 

испаша на добитокот.  

 

Со оглед на погоре изложеното, следуваше да се одлучи како во изреката 

на оваа пресуда, согласно член 357 од ЗПП. 

  

 

         АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ бр.1035/2009 од 18.06.2010 г. 

           

                 Претседател на совет - судија 

                                 Зариф Зеќири с.р. 
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  6. Парнична постапка - Околноста што возилото на оштетениот 

било регистрирано во странство не значи дека се работи за спор со 

меѓународен елемент, ниту надлежноста на судовите во РМ е условена со 

реципроцитет. – Член 44 став 1 од ЗПП. 

 

 

 

ВО ИМЕТО НА  ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР во совет составен од судиите 

Зариф Зеќири-претседател на советот, Велко Страшевски и Илми Сефери, 

членови на советот ,во правната работа тужителот Х.-М. С. Р.-аг Д. застапуван 

од полномошникот Н. Т. одвокат од С., против тужениот Н. Н. од Г.Р. 

застапуван од полномошникот К. Р. адвокат од Т.,поради регрес, вредност 

588.172,50 денари,одлучувајќи по вложените жалби на тужителот и тужениот 

изјавена преку неговиот полноможник , против пресудата на Основниот суд 

Тетово П.бр.725/03 од 25.4.2006година, на нејавната седница одржана на 

9.10.2008 година, ја донесе следната  

 

 

П Р Е С У Д А 

 

ЖАЛБАТА на тужениот Н. Н. од с. Г. Р. Т. изјавена преку неговиот 

полномошник К. Р. адвокат од Т., СЕ ОДБИВА КАКО НЕСНОВАНА. 

 

ЖАЛБАТА на тужителот Х.-М. С. Р.-аг Д. изјавена преку неговиот 

полномошникот Н. Т. адвокат од С., СЕ ОДБИВА КАКО НЕСНОВАНА. 

 

 

ПРЕСУДАТА на Основниот суд Тетово П.бр725/03 од 25.4.2008 година, 

СЕ ПОТВРДУВА. 
 

 

                                               О б р а з л о ж е н и е 

 

Првостепениот суд со обжалената пресуда го усвоил тужбеното барање 

на тужителот тужителот Х.-М. С. Р.-аг Д. и го задолжил тужениот Н. Н. од с. 

Г.Р.Т. да на тужителот на име регрес му плати износ од 9.515,00 ЕУРА во 

протвредност во денари на денот на исплатата според продажен курс во К. б. 

АД – С. со камата која ја определува Централната банка на средствата по 

видување сметано од денот на пресудувањето 25.04.2006 година па до 

конечната  исплата  како  и  да  му  ги  надомести  на  тужителот трошоците во 

постапката во износ од 213.166,00 денари сето во рок од 15 дена по 

правосилноста на пресудата а под закана на присилно извршување. За 

поголемото  барање  на тужителот  да биде задолжен тужениот да му ги 

надомести процесните троашоци од досудениот износ до бараниот од                  
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392.182,90  денари  го  одбил  како  неосновано. Исто  така  приговорите  на  

полномошникот  на  тужениот  дека Основниот суд Тетово не е стварно 

надлежен да постапува и одлучува по овој предмет како и приговорот на 

тужениот дека не е пасивно легитимиран за да учествува во оваа постапка, ги 

одбил како неосновани.  

 

   Против вака донесената пресуда благовремена жалба доставил тужениот 

Н. Н. од с. Г. Р. – Т. преку неговиот полномошник адвокат К. Р. од Т., 

оспорувајќи ја истата по сите законски основи, со предлог жалбата да се уважи 

обжалената пресуда  ја преиначи на тој начин што првостепената пресуда ќе ја 

укине и ќе ја отфрли тужбата на тужителот, или го одбие тужбеното барање на 

тужителот во целост и во двата случаеви го задолжи тужителот да ги надомести 

процесните трошоци на тужениот  и тоа: 210.000,00 денари по приложен 

трошковник, во рок од 15 дена по приемот на пресудата, или жалбата се уважи, 

обжалената пресуда се укине и предметот го врати на првостепениот суд на 

повторно судење и одлучување. 

  

Во законскиот рок жалба доставил и тужителот преку неговиот 

полномошник Н. Т. адвокат од С., оспорувајќи делоумно и тоа во делот од 

изреката со кој е одбиено тужбеното барање на тужителот за каматата на 

главниот долг сметана од 30.8.2000 година, до 25.4.2006 година, по сите основи, 

со предлог пресудата во побиваниот дел се укине и предметот врати на 

првостепениот суд на повторно судење , или преиначи така што тужбеното 

барање ќе биде уважено и во тој дел. 

 

Во одговор на жалба на полномошникот  на тужителот предлага жалбата 

да се одбие во целост како неоснована и првостепената пресуда се потврди во 

необжалениот дел од страна на тужителот. 

 

Апелациониот суд Гостивар испитувајќи ја обжалената пресуда, а во 

границите на причиите наведени во жалбата, внимавајќи по службена 

должноста на суштествени повреди на одредбите на парничната постапка од 

чл.343 ст.2 од ЗПП и на правилна примена на матријалното право, а по 

извршениот увид во списите на предметот, обжалената пресуда жалбата на 

тужениот, жалбата на тужителот како и одговорот на жалба поднесен од страна 

на тужителот, го утврди следното: 

 

Жалбите на тужителот и тужениот се неосновани. 

 

Неосновани се жалбените наводи за сторени суштествени повреди на чл. 

343 став 1 и 2 т. 10 и 13 в.в. со член 15 и 26 од ЗПП, од причина што 

првостепената  пресуда  е  јасна,  разбирлива,  без  противречности  помеѓу 

образложението и изреката, со доволно причини за решителните факти  а 

утврдените факти во целост произлегуваат од изведените докази, заради што 

истата може да се испита. 
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Неосновани се жалбените наводи за сторени суштествени повреди на 

одредбите од процесната постапка. Во жалбата тужениот укажува на сторени 

суштествени повреди на постапката од страна на првостепениот суд за 

погрешна примена на член 15 и 26 од ЗПП, ова значи дека тужениот се повика  

на суштествени повреди на одредбите на процесната постапка, сметајќи дека 

како што е поставено тужбеното барање на тужителот Р. Г. произлегува дека 

било кој суд во Р.М. па и Основниот суд во Тетово не се надлежни да 

одлучуваат по него, неможе тужител со регресно побарување од странство да се 

појави пред суд во Р.М. и за него да одлучува тој суд, потоа наведува дека овој 

спор е со меѓународен елемент и за него може суд во Р.М. да одлучува само под 

услови на реципроцитет согласно член 66 став 2 од Законот за осигурување, но 

само доколку оштетеното лице е државјанин на Р.М., а во случасајот В. А.– 

оштетениот на кого наводно тужителот му ја надоместил штетата е државјанин 

на РМ. Сето тоа смета дека се должи на службената белешка на С. – Т. каде 

стои дека оштетениот има постојано живеалиште во град Т., што значи дека е 

државјанин на РМ и затоа независно каде му било регистрирано возилото, 

правото на надоместок на штета е сторено во територијата на РМ, па од тие 

причини бил должен да го остварува тоа право пред друштво за осигурување на 

РМ , неосновани се таквите жалбени наводи на тужениот, од причини што 

првостепениот суд правилно постапил кога приговорот на тужениот во контекст 

на тоа го одбил како неоснован а воедно по мислење на овој суд правилно ги 

применил горе цитираните одредби кога се одлучил и ја водел постапката по 

поставеното тужбено барање како надлежен суд според одредбите на ЗПП, по 

мислење на овој суд не е сторена таква повреда на која се повикува тужениот. 

 

Неосновани се жалбените наводи за нецелосно и погрешна утврдена 

фактичка сосотојба. Имено, првстепениот суд од изведените докази во текот на 

постапата утврдил дека на ден 09.07.2000 година во 12,30 часот на региналниот 

пат т. сели П. испред зградата на ПТТ во с. Г. р. дојдено е до сообраќајна 

незгода помеѓу: трактор ИМТ 539 нерегистриран без регистарски броеви 

сопственост и управувано од страна на Н. Н. од с. Г. Р. и пмв Мерцедес (Г.) 

сопственост и управувано од В. А. од Т. ул. ... до незгодата дојдено е кога 

возачот со  тракторот  ИМТ  539  се  движел  по  регионалниот  пат  во  правец 

гледано с. П. кон Т. и на критичното место со тракторот свртил во лево за да се 

исклучи  од регионалниот пат при што во истиот момент од спотивен правец  во 

пресрет му доаѓало пмв Мерцедес  и го задржувало правецот при што со 

предниот дел од тракторот удрил во предното лево крило странично двете врати 

од ПМВ . Од сторената сообраќајна незгода од страна на С. Т. е поднесено 

барање за поведување на постапка против лицето Н. Н. и бил заведен предмет 

ПРК.бр.10580/00-И и од страна на Основниот суд во Тетово оддел за 

прекршоци обвинетиот Н. Н. од с.Г.Р. е донесено решение на 19.10.2000 година 

со кој истиот бил казнет со 4.000,00 денари и паушал од 1.000,00 денари. 

Лицето кое што учествувало во сообраќајната незгода В. А. кој истовремено и 

работи во Г. а неговото ПМВ било со германски регистарски таблички истото 

било и каско осигурано со тоа што ова лице пријавило штета во Х. М. со тоа 

што од тоа друштво е дадено стручно мислење АГ со тоа е направено пресметка 

на трошоци за поправка на возилото кои трошоци за поправка тогаш изнесувале 
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19.259,72 ДМ со пресметан ДДВ. Исто така од ова друштво е направено и 

пресметано трошоци за сите делови од ПМВ, марка “... со регистарски ознаки ... 

во која пресметка се наведени сите поподробни податоци за наведеното возило 

и се пресметани трошоци за поправка кои изнесуваат 16.603,21 ДМ а на кој 

износ се додаде ДДВ 16,00 % изнесува трошоци за поправка со ДДВ од 

19.259,72 ДМ а која пресметка е направена на 03.08.2000 година. Од страна на 

оштетениот А. В. до тужениот е доставено полномошно по однос на штетата на 

неговото моторно возило од 09.07.2000 година каде што е наведено дека освен 

веќе платеното обештетување од каско осигурување е наведено дека истиите 

може да бараат сопствено учество од 650 ДМ поради користење и намалување 

на вредноста. Од увидот во испратен извештај од 16.12.2004 година кој се 

однесува за преглед за исплатата а која исплата гласи на име А. В. а која 

исплата во износ од 9.515,00 Евра која исплата е извршена на жиро сметка број 

... банка С. Б. С. а цел на применување  е  штета  од  09.07.2000  година,  а  тоа  е  

денот  на настанувањето на сообраќајната незгода. Од страна на судот беше 

барано од С. Т. до судот да биде доставен фото албум за сторената сообраќајна 

незгода и до судот е доставено известување дека фотоалбумот за сторената 

сообраќајна незгода е прилог во барањето за поведување на прекршочна 

пријава бр.8503 од 04.09.2000 година доставено до Основниот суд Тетово. До 

судот е доставено од тужителот  и  тоа  централа  одделение  за  штети  

известување  од книговотствено книжење кое гласи на име А. В. каде што е 

наведено дека признаница за обештетување во висина од 18.609,72 ДМ за штета 

од 09.07.2000 година на возило со регистарска таблица ..., а исто така од страна 

на лицето А. В. до тужителот е доставено полномошно со кое во негово име да 

ги остварат неговите барање од штетата и сообраќајната незгода од 09.07.2000 

година со неговото патничко моторно возило со рег. бр.... во кое наведено дека 

тие би можеле во негово име освен веќе платеното обештетување од каско 

осигурување да бара сопствено учество од 650 ДМ губиток поради користење 

на намалување на вредноста и кога ќе се собере износот од утврденото 

обештетување од 19.609,72 ДМ и износот од 650 ДМ вкупната штета 

изнесувала 19.259,72 ДМ. 

 

Неосновани се и наводите за погрешна примена на материјалното право, 

ако се има во предвид утврдената фактичка состојба како во обжалената 

пресуда бидејќи лицето В. А. е државјанин на РМ во времена работа во Г. и 

предметното возило  негова сопственост било осигурано кај тужителот, па по 

повод сообраќајната незгода помеѓу неговото возило и возилото на тужениот 

т.е. земјоделската машина – трактор не регистриран за во јавен сообраќај, а при 

одлучувањето првостепениот суд со право се раководел од одредбите од член 

66 став 1 од Законот за осигурување, а кое право произлегува и од спогодбата 

склучена помеѓу поранешата СФРЈ и СР Германија за остварување на правата 

од осигурените наши работници на привремена работа во странство, односно 

како што е во конкретниот случај за регресното право на тужителот. 

 

Овој суд наоѓа дека со ваквото одлучување на првостепениот суд 

правилно го применил материјалното право, од следни причини: 
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Според член 981 став 1 од ЗОО со исплатата на надоместокот од 

осигурувањето преминува врз осигурувачот, според самиот закон до висината 

на исплатениот надомест, сите права на осигуреникот према лицето   што   по   

кој   и   да   е   основ   е   одговорен   за  штетата.  Во конкретниот случај со 

исплатата на лицето В. А., на тужителот како осигурувач преминале правата на 

осигуреникот спрема тужениот, како лице кое е одговорно за штетата. 

 

Во врска со наведеното неосновани се жалбените наводи на тужениот 

дека тужителот спрема тужениот нема активна легитимација во спорот. Имено, 

неспорно да сторителот на сообраќајната незгода од која како последица 

настапило оштетувањето на возилито сопственост на оштетениот во јавен 

сообраќај по вина како што е во конкретниот случај а во согласно член 145 од 

ЗОО. 

 

Овој суд ги ценеше и останатите жалбени наводи на тужениот, но најде 

дека истите се неосновани, и не се од влијание за поинакво одлучување затоа 

што по наоѓање на овој суд, првостепениот суд во побиваната одлука дал 

доволно образложени причини прифатливи и за овој суд. 

 

Предмет на оценка на овој суд беа и жалбените наводи на тужителот во 

однос на одбивателниот дел на тужбеното барање на тужителот за каматата на 

главниот долг сметано од 30.08.2000 година до 25.04.2006 година, со укажување 

дека побиваната пресуда во побиваниот дел е сосема нејасна и неможе да се 

испита, но истите наводи по мислење на овој суд се неосновани, се поради 

причините дадени во образложението на побиваната пресуда а прифатени во 

целост од страна на овој суд. Бидејќи во конкретниот случај правилно и 

првостепениот суд ја пресметал каматата од денот на дознавањето односно од 

денот на поднесувањето на тужбата бидејќи во текот на постапката утврден 

долгот предмет на спорот , па во контекст на тоа првостепениот суд има 

правилна примена на материјалното право.     

  

 Предвид на сето погоре изнесено согласно чл.357 од ЗПП, се одлучи 

како во изреката на оаа пресуда. 

 

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР ГЖ.бр.185/08 од 09.10.2008 год. 

 

                                                                        Претседател на совет- судија                                                                                                                                       

                                                                                   Зариф Зеќири с.р. 
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 7. Првостепениот суд ќе треба да го задолжи тужителот да прецизира 

со кој закон и со која законска одредба не е во согласност договорот за 

купопродажба  склучен помеѓу тужениот и стечајниот должник, а за кој се 

бара да се утврди дека е ништовен затоа што ништовност на еден договор 

не може да се бара и да се утврди со повикување на генералната законска 

одредба за ништовност од чл.95 од ЗОО. 

 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Наташа Стефановска – претседател на советот, Лидија Кузманоска - Бачевска и 

Беким Мехмеди – членови на советот, во правната работа на тужителот 

т.д.в.и.л. Г. д.о.о.е.л. - С., застапуван од полномошникот В.Р. – адвокат од Г., 

против тужениот А.Б. од Г., застапуван од полномошникот К.Н. – адвокат од С., 

за ништовност на договор за купопродажба и утврдување на сопственост, 

вредност на спорот 201.000 евра во денарска противвредност, одлучувајќи по 

жалбата на тужениот изјавена преку полномошникот, против Пресудата на 

Основниот суд во Гостивар П.бр.1138/08 од 17.11.2009 година, на нејавна 

седница на советот одржана на ден 23.08.2011 година, го донесе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 ЖАЛБАТА на тужениот А.Б. од Г., изјавена преку полномошникот К.Н. 

– адвокат од С., СЕ УВАЖУВА. 

 

 ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Гостивар П.бр.1138/08 од 17.11.2009 

година СЕ УКИНУВА и предметот се враќа на првостепениот суд на повторно 

судење. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 Основниот суд во Гостивар со побиваната пресуда го усвоил тужбеното 

барање на тужителот дека договорот за купопродажба од ..., склучен помеѓу АД 

И. М. од Г., за недвижниот имот КП.бр... под објект во површина од 1.379 м2 и 

КП.бр... под двор во површина од 4.275 м2 заведен во ПЛ.бр... за КО – Г. е 

ништовен и утврдил дека тужителот по основ на купопродажба на недвижен  

имот е сопственик на КП.бр... под објект во површина од 1.379 м2 и КП.бр... 

под двор во површина од 4.275 м2, заведен во ПЛ.бр... за КО – Г., а врз основа 

на решение на Основен суд - Гостивар СТ.бр.211/97 од 16.06.2004 година, па го 

задолжил тужениот да на тужителот му го признае правото на сопственост на 

горенаведениот имот, а оваа пресуда на тужителот да му послужи како правен 

основ за да  наведениот недвижен имот го препише на свое име во катастарот 

на недвижности во рок од 15 дена по правосилноста на оваа пресуда. Судот 

одлучил секоја странка да ги сноси своите процесни трошоци. 
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 Незадоволен од ваквата пресуда останал тужениот кој преку 

полномошникот изјавил навремена жалба со која ја побива пресудата поради 

сите причини предвидени со чл.342 од ЗПП со предлог жалбата да се уважи, 

првостепената пресуда да се укине и предметот да се врати на првостепениот 

суд на повторно судење или да се преиначи така што да се одбие тужбеното 

барање како неосновано.  

 

 Одговор на жалба не е поднесен. 

 

 Апелациониот суд Гостивар, испитувајќи ја побиваната пресуда 

согласно со чл.351 и чл.354 од ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите во предметот, 

најде дека:    

 

 Жалбата е основана. 

 

 Испитувајќи ја побиваната пресуда во границите на жалбените наводи, а 

внимавајќи по службена должност на сторени повреди на одредбите на 

парничната постапка од чл.343 ст.2 т.1, 2, 3, 5, 10, 11,  13 и 14 од ЗПП, овој суд 

најде дека е основан жалбениот навод дека со првостепената пресуда е сторена 

суштествена повреда на одредбите на парничната постапка од чл.343 ст.2 т.13 

од ЗПП затоа што пресудата е  нејасна, неразбирлива и не содржи доволно 

образложени причини за решителните факти од кои се раководел 

првостепениот суд при одлучувањето.  

 

 Во жалбата се наведува дека изреката на првостепената пресуда е 

неразбирлива затоа што со неа се утврдува дека тужителот се стекнал со право 

на сопственост врз спорниот имот односно КП.бр... под објект во површина од 

1.379 м2 и  двор во површина од 4.275 м2  заведен во ПЛ.бр... за КО-Г. по основ 

на купопродажба, а врз основа на решение СТ.бр.221/97 од 16.06.2004 година на 

Основниот суд во Гостивар без да се цитира договорот за купопродажба 

заведен под бр... од .. година и заверен на нотар под ОДУ бр.487/04. Исто така, 

првостепената пресуда е нејасна затоа што во неа  не се дадени причини зошто 

првостепениот суд му признал на тужителот право на сопственост на дворот од 

наведената недвижност кога тоа земјиште е во сопственост на Република 

Македонија, како и поради тоа што не образложил зошто и поради кои причини 

утврдил дека договорот за купопродажба склучен помеѓу тужениот и ИРУК 

Мермери е ништовен освен што ја цитирал содржината на одредбата од чл.95 

од Законот за облигационите односи.  

 

 По оценка на овој суд ваквите жалбени наводи се основани. Изреката на 

пресудата е неразбирлива во делот во кој се утврдува дека договорот што го 

склучил тужениот за купопродажба на недвижноста КП.бр... под објект во 

површина од 1.379 м2 и двор во површина од 4.275 м2, заведена во ПЛ.бр... за 

КО-Г., е ништовен затоа што е наведен само датумот на склучувањето на 

договорот, едната договорна страна и предметот на купопродажбата, а не е 

назначен и тужениот како договорна страна и спрема кого е насочено 

тужбеното барање, како и бројот и датумот на заверка на договорот кај нотарот 
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што е услов за негово полноважно склучување и спроведување во јавните 

книги. Потоа, во делот од изреката каде судот утврдил дека тужителот е 

сопственик на спорната недвижност е наведено дека тужителот станал 

сопственик по основ на купопродажба, а врз основа на решение СТ.бр.211/97 од 

16.06.2004 година на Основниот суд во Гостивар, па е неразбирливо по кој 

правен основ всушност тужителот станал сопственик – дали по основ на 

купопродажба или по основ на наведеното решение. Доколку тужителот станал 

сопственик по основ на купопродажба тогаш треба да биде наведен актот на 

купопродажба и со кого и кога е склучен. Исто така, основано во жалбата се 

укажува дека првостепениот суд не навел ниедна причина поради која му дал 

поголемо право на тужителот и по кој правен основ тоа го сторил кога му 

признал право на сопственост на дворот во површина од 4.275 м2 од спорната 

недвижност, иако од изведените докази произлегува дека И. М. од Г., како 

стечаен должник, и  С.б. АД – С., како разлачен доверител, имале само право на 

користење на земјиштето, а со такво право  подоцна се стекнал и тужениот со 

договорот за купопродажба за кој судот одлучил дека е ништовен. По наоѓање 

на овој суд исто толку е нејасно која е законската причина поради која 

првостепениот суд одлучил дека договорот за купопродажба на спорната 

недвижност што тужениот го склучил со И.М. во стечај – Г. на 23.06.2006 

година, а заверен кај нотарот Ф. Т. Т. од Г.р на ... година под број ОДУ-284/06, е 

ништовен. Повикувањето на чл.95 од Законот за облигациони односи и 

цитирањето на нејзината содржина не може да биде причина за ништовност на 

еден договор затоа што со оваа одредба се дефинира поимот на ништовноста 

како правен институт, а со одредбите од чл.95 до чл.102 се регулира овој 

институт. Ова значи дека за да се утврди дека еден договор е ништовен треба 

точно да се наведе кој закон и која одредба од тој законот е повредена со 

склучувањето на договорот за да поради повреденото законско правило 

договорот биде ништовен при што треба да се има во предвид дека повредата на 

било која законска одредба нема за последица ништовност на договорот, туку 

само на онаа одредба со која таква последица е предвидена.      

 

Основан е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена фактичка 

состојба. 

 

Првостепениот суд со побиваната пресуда утврдил дека на ден 

24.09.1997 година е поведена стечајна постапка на И.М. од Г. и истата е 

отворена со решение СТ.бр.221/97 од 03.03.1998 година, а во која стечајна 

постапка сите доверители, како и разлачниот доверител АД С.б.С., ги истакнале 

своите побарувања. Тужителот т.д.в.и.л. Г. д.о.о.е.л. - С., покрај имотот кој се 

води како КП.бр... на м.в.Бегови ниви која е со површина под објект 1.482 м2 и 

двор во површина од 13.922 м2 заведен во ПЛ.бр... за КО – Б.,  се стакнал со 

право на сопственост и на недвижниот имот КП.бр... на м.в.Мара Угринова кој 

имот е во површина од 1.379 м2 под објект и двор во површина од 4.180 м2  

заведен во ПЛ.бр... за КО - Г. Правото на сопственост го стекнал врз основа на 

решението СТ.бр.221/97 од 16.06.2004 година, а по претходно доставениот 

предлог за продажба на стечајниот должник И. М. од Г. до стечајниот суд, врз 

основа на што стечајниот суд го одобрува предлогот за продажба на стечајниот 



Апелационен суд Гостивар  Билтен бр.1 

 48 

должник со решение СТ.бр.221/97 од 08.03.2004 година. Врз основа на ова е 

објавен тендер за продажба на стечајниот должник на ден ... година во дневниот 

весник Дневник и тоа за имотот кој се води како КП.бр... на м.в.Мара Угринова 

кој имот е во површина од 1.379 м2 под објект и двор во површина од 4.180 м2 

заведен во ПЛ.бр... за КО – Г., како и КП.бр... на м.в.Бегови ниви која е со 

површина - под објект 1.482 м2 и двор во површина од 13.922  заведена во 

ПЛ.бр... за КО – Б. 

 

На јавниот тендер од 19.04.2004 година, како најдобар понудувач, се 

јавил сега тужителот Г. од С.е кое нешто било потврдено со одлука на одборот 

на доверители на стечајниот должник И.М. од Г., а на седницата одржана на ден 

... година кога била отворена финансиската понуда со констатација дека Гр. 

ДООЕЛ  -С. има понудено 305.000 евра. На ден 31.05.2004 година одборот на 

доверители при стечајниот должник, а на кој состанок присуствувал и 

преставник на разлачниот доверител  С.б. АД Скопје, донесена е одлука да 

имотот на стечајниот должник И. М. и тоа КП.бр... на м.в.Мара Угринова кој 

имот е во површина од 1.379 м2 под објект и двор во површина од 4.180 м2 

заведен во ПЛ.бр... за КО – Г.и КП.бр... на м.в. Богови ниви која е со површина 

под објект 1.482 м2 и двор во површина од 13.922 м2 заведен во ПЛ.бр... за КО 

– Б. е продаден на сега тужителот т.е. т.д.в.и.л. Г. д.о.о.е.л. - С., при што 

стечајниот управник бил задолжен од одборот на доверители, а во конкретниот 

случај и на разлачниот доверител С.б. АД С. да до стечајниот суд достави 

предлог за донесување на решение за постапување по одлуката на 

доверителите. По ова врз основа на решението СТ.бр.221/97 од 16.06.2004 

година на стечајниот суд е констатирано дека и недвижниот имот КП.бр... на 

м.в.Мара Угринова кој имот е во површина од 1.379 м2 под објект и двор во 

површина од 4.180 м2 заведен во ПЛ.бр... за КО – Г. и КП.бр... на м.в Богови 

ниви во површина под објект 1.482 м2 и двор во површина од 13.922 м2 

заведена во ПЛ.бр... за КО – Б., на основа објавениот јавен тендер на ден 

19.04.2004 година и одлуката на одборот на доверители на ден 31.05.2004 

година е продаден на сега тужителот т.д.в.и.л. Г. д.о.о.е.л. - С., за што од 

тужителот и има платено износ од 18.125.962,00 денари за да истиот т.е. 

тужителот Г. во својство на даночен обврзник при Управата за ..- ... во Г. плати 

износ од 562.725,00 денари. Спорниот имот бил продаден и со целосна 

согласност  на разлачниот доверител АД С.б. С. 

 

 Ваквата фактичка состојба на првостепениот суд е погрешно и 

нецелосно утврдена.   

 

 Во жалбата се наведува дека првостепениот суд погрешно и нецелосно ја 

утврдил фактичката состојба што, пред се, се должи на фактот што судот не ги 

ценел со иста совесност и грижливост сите изведени докази, а особено доказите 

по однос на стекнувањето на право на сопственост од страна на тужениот врз 

спорната недвижност, како и на фактот што судот при утврдувањето на 

фактичката состојба не го применил чл.7 ст 2 од ЗПП кој го овластува судот да 

ги утврдува и фактите кои странките не ги изнеле и да ги изведе и доказите што 

странките не ги предложиле ако произлезе дека странките одат кон тоа да 
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располагаат со барања со кои не можат да располагаат како што тоа во случајов 

го прави тужителот. Во проценката на имотот на ИРУК Мермери во стечај е 

наведено дека во однос на работната единица – Склад за градежен материјал се 

врши проценка само на подвижните основни средства, опрема и машини затоа 

што складот е даден под хипотека на С.б. при што е наведена само вредноста на 

опремата. Во упатството за јавен тендер е исто така наведено дека се врши 

продажба само на подвижните  основни средства затоа што складот како објект 

и земјиште е под хипотека на Стопанска банка при што од средства се наведени 

вилушкар, кран и вага. Во предлогот на стечајниот управник од ... година до 

стечајниот совет за објавување јавна лицитација за продажба  е наведено дека 

не е предмет на продажба складот за градежни материјали во Гостивар затоа 

што е под хипотека. Во финансиската понуда од тужителот до стечајниот 

управник е назначено дека понудата е направена во врска со објавениот јавен 

тендер за продажба на средствата на АД И.М. согласно со тендерското 

упатство, а во тендерското упатство не е влезен спорниот имот затоа што бил 

под хипотека на разлачниот доверител С.б. Исто така, во записникот составен 

од Одборот на доверители при разгледувањето на понудата децидно стои дека 

тужителот како понудувач и кој бил присутен на седницата е известен дека 

Халата за градежни материјали не е предмет на купопродажба затоа што е под 

хипотека на С.б. со прифатено разлачно право. Доколку сите овие докази 

првостепениот суд правилно ги ценел тогаш ќе утврдел дека спорниот имот не 

бил предмет на продажба и токму поради тоа не бил содржан во договорот за 

купопродажба кој тужителот го склучил со стечајниот должник по 

прифаќањето на неговата понуда, а кој договор судот намерно воопшто не го 

анализира затоа што во него е прецизно назначен предметот на купопродажба 

во кој не спаѓа спорниот имот. Напротив, првостепениот суд за да ја оправда 

својата одлука исклучиво се труди да ја заснова врз решението СТ.бр.221/97 од 

16.06.2004 година кое е само од декларативна и процесна природа и во кое 

погрешно е наведено дека е продаден и спорниот имот, иако од сите претходно 

наведени докази произлегува дека тој имот не бил предмет на продажба.   

 

 По оценка на овој суд ваквите жалбени наводи се во целост основани. 

Имено, по отворањето на стечајната постапка врз ИРУК Мермери од Гостивар 

извршена е проценка на имотот на стечајниот должник кој влегува во стечајната 

маса. Оваа проценка е извршена во месец октомври 2003 година од страна на 

проценителите М.И. – дипл.инж.архитект и С.П. – дипл.економист и во оваа 

проценка уште во самиот наслов е назначено дека е проценка на И. М. во стечај 

– Гостивар без имотот во С. и халата – хипотека, а на втората страница од 

проценката е назначено дека во однос на работната единица: хала склад за 

градежен материјал се врши процена само на подвижните основни средства, 

опрема и машини затоа што складот е даден под хипотека на С.б. АД Г., па се 

проценети вуљушкар турбоматик, кран со два електрични мотори и вага стабил 

со носивост од 2.000 кгр во вкупна вредност од 110.000,00 денари. Во предлогот 

од 01.03.2004 година со кој стечајниот управник побарал од стечајниот совет 

одобрување за продажба на стечајниот должник е јасно наведено дека се 

предлага продажба со јавна лицитација на проценетиот имот на должникот при 

што кон предлогот се прилага извршената проценка и поседовни листови за 
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недвижностите што се продаваат и тоа: КП.бр... на м.в.Лагот и КП.бр...на 

м.в.Бегови ниви, двете во КО-Б.Д., и КП.бр.... на м.в.Беличица во КО-Г., а меѓу 

кои очигледно не влегува недвижноста која е предмет на овој спор. По 

неуспешната продажба по пат на јавна лицитација, на 15.06.2004 година 

стечајниот управник повторно побарал од стечајниот совет одобрување за 

продажба на должникот по пат на јавен тендер. По добиеното одобрение 

објавен е преку јавно гласило јавен тендер за продажба на стечајниот должник 

во кој меѓу другото е назначено дека тендерската документација за условите за 

учество на тендер се подигаат кај стечајниот управник по уплата од 30.000,00 

денари. Од изводот од тендерската документација кој се однесува на спорната 

недвижност – работна единица: хала склад за градежен материјал, а кој извод 

првостепениот суд го извел како доказ, со сигурност се утврдува дека се врши  

продажба само на подвижните основни средства, опрема и машини кои се 

наведени во проценката затоа што складот како објект и земјиште е под 

хипотека на С.б. АД Г.. При овие докази на овој суд навистина му е тотално 

нејасно врз основа на што првостепениот суд утврдил дека тужителот на 

јавниот тендер ја купил и спорната недвижност кога според тендерската 

документација таа била исклучена од продажба. Повикувањето на 

првостепениот суд на решението СТ.бр.221/97 од 16.06.2004 година на 

Основниот суд во Гостивар и на наводната целосна согласност од  разлачниот 

доверител С.б. АД С.дадена на одборот на доверители да се продаде на 

тужителот и спорната недвижност се наполно неиздржани. Пред се, одборот на 

доверители е еден од органите на стечајната постапка во чиј состав покрај 

другите претставници влегува и преставник на разлачните доверители. Во 

случајов тоа е преставник на С.б. АД С. на која со решение СТ.бр.221/97 од 

10.05.1998 година на Основен суд - Гостивар и е утврдено разлачно право врз 

спорната недвижност и овој доверител учествувал во стечајната постапка како 

член на одборот се додека на негово место стапил тужениот врз основа на 

решението СТ.бр.221/97 од 31.05.2006 година на Основниот суд во Гостивар. 

Соласноста на одборот на доверители дадена на состанокот одржан на 

31.05.2004 година стечајниот управник да пристапи кон продажба на имотот на 

стечајниот должник на тужителот не значи согласност за продажба на спорната 

недвижност нити од одборот, нити од разлачниот доверител како што погрешно 

сфатил првостепениот суд затоа што од записникот за одржаниот состанок се 

утврдува дека одборот на тој состанок одлучил само да се прифати понудата на 

тужителот дадена на јавниот тендер како најповолна понуда, а од погоре 

наведените докази произлегува дека на јавниот тендер бил продаван само 

имотот кој бил наведен во тендерската документација, а во кој имот не влегува 

спорната недвижност, туку само одредени основни средства од таа недвижност 

кои се определено наведени и проценети. Што се однесува до решението 

СТ.бр.221/97 од 16.06.2004 година на Основниот суд во Гостивар врз основа на 

кое првостепениот суд неправилно заклучил дека тужителот се стекнал со право 

на сопственост врз спорната недвижност, овој суд наоѓа дека тоа решение е од 

процесен карактер како што основано се наведува во жалбата затоа што со ова 

решение само се констатира дека по објавениот тендер и одлуката на одборот 

на доверители е продаден имотот на стечајниот должник на тужителот, а не се 

утврдува право на сопственост на тужителот врз имотот наведен во изреката 
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меѓу кој од причини познати само на стечајниот совет е наведена и спорната 

недвижност. Дека ова решение е само од процесна природа, а не одлука на 

надлежен државен орган врз основа на кое се стекнува право на сопственост 

согласно со чл.112 од ЗСДСП како што погрешно прифатил првостепениот суд, 

произлегува и од фактот што изреката на решението содржи идни задолжувања 

за тужителот и за стечајниот управник  со цел да се постигне склучување на 

договор за купопродажба како правен основ за стекнување на право на 

сопственост   и која цел во случајов била постигната  со склучувањето помеѓу 

тужителот и стечајниот управник, како преставник на стечајниот должник, на 

договорот бр... од ... година заверен на 26.11.2004 година под ОДУ број ... кај 

нотарот З.С. од Г. Во овој договор склучен пет месеци по донесувањето на 

решението се наведени  недвижностите и  опремата што се предмет на 

купопродажбата, а според тендерската документација, и договорената цена и во 

овој договор воопшто не е спомената спорната недвижност што јасно укажува 

дека на тужителот како договорна страна му било јасно што е предмет на 

купопродажбата затоа што ако навистина сметал дека ја купил и спорната 

недвижност тогаш со оглед на нејзината големина и вредност сигурно не би го 

прифатил склучувањето на договорот, а што бил должен да го склучи според 

наведеното решение откако ќе ја плати купопродажната цена. Меѓутоа, за овој 

договор како доказ првостепениот суд не дава никаква оценка, а  доказите 

приложени од тужениот за начинот на кој станал сопственик на спорната 

недвижност и кои се изведени во текот на постапката простепениот суд до таа 

мера ги игнорира што врз основа на нив дури и не утврдил никаква фактичка 

состојаба со оглед дека предмет на тужбеното барање е и ништовност на 

договорот со кој тужениот се стекнал на право на сопственост на спорната 

недвижност, туку судот се насочил само кон утврдување на фактичка состојба 

која оди во прилог на тужбеното барање на тужителот да се утврди дека тој е 

сопственик на недвижноста, а на што основано се укажува во жалбата. 

Првостепениот суд само паушално наведува дека на доказите на тужениот не 

им поклонил верба затоа што за него како суд било апсурдно  и нелогично тоа 

што С.б. АД С. како разлачен доверител прво дала согласност за продажба на 

спорната недвижност на тужителот, за да по истекот на година и пол потоа 

своето побарување спрема стечајниот должник го продаде на тужениот кој врз 

основа на него станал сопственик на недвижноста поради што неговиот договор 

за купопродажба е ништовен согласно со чл.95 од ЗОО. Ваквиот заклучок на 

првостепениот суд е неправилен затоа што не произлегува од изведените докази 

од причини кои овој суд погоре ги изложи.               

 

Основан е жалбениот навод за погрешна примена на материјалното 

право. Имено, со оглед дека сторил суштествена повреда на одредбите на 

парничната постапка и дека погрешно и нецелосно ја утврдил фактичката 

состојба, првостепениот суд  не бил во можност ниту правилно да го примени 

материјалното право. 

 

Со оглед на изложеното следуваше да се одлучи како во изреката на ова 

решение, а согласно со чл.358 и чл.359 од ЗПП.  
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При повторното судење првостепениот суд ќе треба да ја отстрани 

констатираната суштествена повреда на одредбите на парничната постапка така 

што ќе донесе пресуда која ќе содржи јасна изрека  и во која ќе даде доволно 

образложени причини за решителните факти, па истата ќе може во целост да се 

испита. Првостепениот суд ќе треба да го задолжи тужителот да прецизира со 

кој закон и со која законска одредба не е во согласност договорот за 

купопродажба  склучен на 23.06.2006 година помеѓу тужениот и стечајниот 

должник и заверен на 28.09.2006 година под број:ОДУ ... кај нотарот Ф.Т. Т. од 

Г., а за кој бара да се утврди дека е ништовен. Во врска со ова првостепениот 

суд треба да има во предвид дека ништовност на еден договор не може да се 

бара и да се утврди со повикување на генералната законска одредба за 

ништовност од чл.95 од ЗОО. Потоа, првостепениот суд ќе треба да ја прибави 

комплетната тендерска документација, а согласно со чл.7 ст.2 од ЗПП, па врз 

основа на неа и со преоценка на претходно изведените докази во смисла на чл.7 

и чл.8 од ЗПП, ќе биде во можност правилно и целосно да ја утврди фактичката 

состојба која во контекст на поставеното тужбено барање треба да ги опфати и 

фактите што се утврдуваат од доказите на тужениот, а кои се однесуваат на 

начинот на кој тој се стекнал со право на сопственост врз спорната недвижност.  

При ова судот е должен да ги има во предвид сите забелешки кои се погоре 

изложени и да даде доволно образложени причини за решителните 

факти.Откако ќе постапи по наведените укажувања првостепениот суд ќе биде 

во можност да донесе законита одлука во конкретниов случај. 

 

        АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ.бр.329/10 од 23.08.2011 година. 

 

            Претседател на совет - судија 

          Наташа Стефановска 
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  8. Облигационо право - Примена на Општиот рок на застареноста од 
чл.360 од ЗОО, кај побарувањата на осигурителот по основ на регрес за 
исплатен надомест на штета  

 
Основано е тужбеното барање на тужителот АД за осигурување В.   

да се задолжи тужениот да му исплати паричен износ со затезна камата на 
име регрес на штета која е предизвикана во сообраќајна незгода во која 
учесник бил тужениот, кој управувал неосигурено ПМВ. Тужителот на 
оштетената и исплатил штета во утужениот износ, и тоа дел на ден            
10.07. 2000 год., а преостанатиот дел на ден 10.12.2002 год. Со оглед дека 
тужбата на тужителот е поднесена на ден 27.04.2005 год. побарувањето на 
тужителот не е застарено. Имено, кај регресните побарувања се применува 
општиот рок за застареност на побарувањата од чл.360 од ЗОО (Сл.в. на 
РМ бр.18/2001),  кој изнесува пет години и тече од моментот на исплатата 
на надоместот на штета на оштетените лица од страна на осигурителното 
друштво. Одредбата од чл.369 ст.6 од ЗОО не се однесува на побарувањата 
на осигурувачот спрема неосигурен корисник, односно неовластен возач 
кај задолжителното осигурување од одговорност во сообраќајот, туку во 
таков случај се применува општиот рок на застареност од чл.360 од ЗОО.  

 

 

 

  ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 

                АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР, во совет составен од 
судиите: Наташа Стефановска-претседател на советот и Златко Анѓелкоски-

член на советот, и судиите поротници: Драган Матески, Наташа Димитриеска и 
Халим Османи-членови на советот, во правната работа на тужителот а.д. за ... В. 
С., против тужениот Б. А. од Т., за регрес, вредност на спорот 1.649.479,00 ден., 

одлучувајќи по жалбата на тужителот а.д. за ...  В. С., изјавена преку 
полномошникот, адвокатот Д. П. од С., против пресудата на Основниот суд во 
Тетово, П.бр. 462/2005-И од 24.12.2007 год., на јавната седница одржана на ден 
10.02.2010 год., донесе, 
 
 

П Р Е С У Д А 
 
 

                ЖАЛБАТА на тужителот а.д.  за ...  В. С., изјавена преку 
полномошникот, адвокатот Д. П. од С., СЕ УВАЖУВА.  
 
 

                ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Тетово, П.бр.462/2005-И од 
24.12.2007 год., СЕ ПРЕИНАЧУВА И СЕ ПРЕСУДУВА: 
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                СЕ УСВОЈУВА тужбеното барање на тужителот а.д. за ...  В. С. 

 

                СЕ ЗАДОЛЖУВА тужениот Б. А. од Т., нас..., на име регрес на штета 

која е предизвикана на ден 29.11. 1995 год., во сообраќајна незгода случена на 
магистралниот пат Т.-Г., во која учесник е тужениот, управувајќи ПМВ ...  со 
рег.бр..., во која незгода е повредена оштетената Л. Р. од Т. и др., да му исплати 
на тужителот а.д.  за ... В. С., паричен надомест во износ од 1.649.479,00 ден., со 
затезна камата во висина согласно Законот за висината на стапката на затезната 

камата, и тоа, на износот од 1.250.895,00 ден., сметано од 10.07.2000 год. до 
10.12.2002 год., а на целокупниот износ од бараниот паричен надомест, од 
1.649.479,00 ден., затезна камата сметано од 11.12.2002 год. до конечната 
исплата, како и да му ги надомести трошоците потребни за водење на 

постапката во износ од 233.952,00 ден., сето тоа во рок од 15 дена од приемот 
на пресудата, под закана на присилно извршување.  
 

  Поголемото барање на тужителот, за исплата на име трошоци по 
постапката, над досудениот износ, до побараниот износ од 245.132,00 ден., СЕ 

ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНО.  
 

 

О б р а з л о ж е н и е 
                                                                         
           

                 Со обжалената пресуда, тужбеното барање на тужителот а.д. за ...  В. 
С., со кое побарал да се задолжи тужениот Б. А. од Т., на име регрес на штета 
која е предизвикана на ден 29.11.1995 год., во сообраќајна незгода случена на 

магистралниот пат Т.-Г., во која учесник е тужениот, управувајќи ПМВ ..., со 
рег.бр..., во која незгода е повредена оштетената Л. Р. од Т. и др., да му исплати 
паричен надомест во износ од 1.649.479,00 ден., со затезна камата во висина 
согласно Законот за висината на стапката на затезната камата, сметано од 

10.07.2000 год. на износ од 1.250,895,00 ден., па до 10.12.2000 год., а на 
целокупниот износ од бараниот паричен надомест затезна камата сметано од 

11.12.2002 год. па до денот на исплатата, како и да му ги надомести трошоците 
потребни за водење на спорот во износ од 180.452,00 ден., се одбива поради 
настапување на застареност. Се задолжува тужителот на тужениот да му плати 

процесни трошоци за водење на спорот во износ од 53.690,00 ден., сето тоа во 
рок од 15 дена од правосилноста на пресудата, а под страв на присилно 
исполнение. Од поголемото барање за надомест на процесни трошоци над 

досудениот износ па до износот искажан во писмениот трошковник, тужениот 
се одбива.   
 

                Против ваквата пресуда, навремено, жалба поднесе тужителот а.д.  за 
...  В.С., преку полномошникот, адвокатот Д. П. од С., поради суштествена 

повреда на одредбите на парничната постапка, погрешно и нецелосно утврдена 
фактичка состојба, погрешна примена на материјалното право и поради 
одлуката за парничните трошоци, со предлог, жалбата да се уважи, обжалената 
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пресуда да се укине и предметот да се врати на првостепениот суд, на повторно 

судење, или да ја приначи пресудата така што ќе го усвои тужбеното барање на 
тужителот како основано, ќе го задолжи тужениот да го плати регресното 
побарување, трошоците по постапката, како и трошоците по жалбата.  
 

                Тужениот Б. А. од Т., преку полномошникот, адвокатот Б. К. од С., 

поднесе одговор на жалба, со предлог, жалбата на тужителот да се одбие како 
неоснована и да се потврди првостепената пресуда. 
 

                Апелациониот суд во Гостивар, на нејавната седница одржана на ден 
29.12.2009 год., утврди дека пресудата против која е изјавена жалбата се 
заснова на суштествена повреда на одредбите на парничната постапка или на 

погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба, а пресудата веќе еднаш 
била укината, на ден 18.01.2007 год., па согласно чл.351 ст.3 од ЗПП, закажа 
расправа за ден 10.02.2010 год. 
 

                На закажаната расправа, полномошникот на тужителот а.д. за ...  В. С., 

адвокатот Р. Г. од Г., изјави дека првостепениот суд со донесената пресуда не 
постапил по напатствијата на Апелациониот суд во Скопје во однос на рокот за 

застареност, каде се  укажува дека тој рок е пет години и врши погрешно 
засметување на тој рок, кој треба да се пресмета од денот кога е утврдена и 
исплатена штетата на оштетеното лице, бидејќи тужителот не можел предвреме 

да поведе судска постапка, пред да ги обештети оштетените и пред да се оконча 
парничната постапка во однос на истото. Смета дека висината на штетата е 
утврдена во самата нејзина исплата, а факт е околноста дека тужениот е осуден 

во кривична постапка, а возел  нерегистирано возило. Сообраќајната незгода се 
случила во 1995 год., а оштетеното лице Л., штетата ја добила после пет, 
односно седум години, бидејќи се водени две судски постапки и склучени се 
две судски порамнувања. Предложи, жалбата да се уважи и првостепената 

пресуда да се преиначи, на начин што ќе се усвои тужбеното барање како што е 
поставено. 
 

                Полномошникот на тужениот Б. А. од Т., со заменичко полномошно 
од адвокатот Б. К. од С., стручниот соработник Т. И. од С., предложи жалбата 

на тужителот да биде одбиена и да се потврди првостепената пресуда. Смета 
дека во однос на застареноста треба да се применат одредбите за застареност 

содржани во делот на роковите за застареност кај договорите  за осигурување, 
зашто штетата и обврската што тужителот треба да ја исплати токму настанува 
согласно на договорот за осигурување од автоодговорност за штета причинета 

на трети лица. По чл.369 ст.3 од ЗОО, тогаш важечкиот закон, рокот на 
застареност е три години, а и според ст.6 на тој член. Рокот од пет години би 

можел да се земе од денот кога настанала штетата, согласно ст.2 од чл.365 од 
ЗОО, а со оглед дека сообраќајната незгода е настаната во 1995 год., а тужбата е 
поднесена во 2005 год., во секој случај настапила застареност на тужбеното 
барање.  
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                На расправата, Апелациониот суд во Гостивар ги изведе доказите  

изведени во текот на првостепената постапка, на рочиштата од 17.12.2007 и 
24.12.2007 год., па согласно чл.8 од ЗПП, ја утврди следната фактичка состојба: 
 

                На ден 29.11.1995 год. на магистралниот пат Т.-Г., е случена 
сообраќајна незгода во која учествувале тужениот, управувајќи ПМВ марка ... 

со рег.бр..., кое не било осигурано и ПМВ марка ...  со рег.бр..., управувано од Р. 
Р. од село Д., во кое сопатник била оштетената Л. Р. и други лица. По оваа 
незгода, возачот Р. Р. починал. За сообраќајната незгода, против тужениот Б. А. 
е водена кривична постапка пред Основниот суд во Тетово, па со пресуда К.бр. 

153/97 од 25.06.1997 год., која е правосилна, тужениот е огласен за виновен и 
осуден на казна затвор во траење од 6 месеци, за кривично дело од чл.300 ст.4 
в.в. со чл.297 ст.3 од КЗ. Оштетените лица Л. Р. и др. што биле сопатници во 
возилото со кое управувал загинатиот Р. Р., спрема тужителот повеле спорови 

за надомест на штета, со тужби  регистирани под П.бр.460/2000 и П.бр.43/2001, 
при Основниот суд Скопје 1, во кои спорови биле постигнати порамнувања, 
едно од 04.07.2000 год., а друго од 25.11.2002 год. Согласно склучените 
порамнувања, сега тужителот на оштетените  Л. и др. има исплатено штета во 

утужениот износ, од која сума на ден 10.07.2000 год. е исплатен износ од 
1.250.895,00 ден., а на ден 10.12.2002 год. е исплатен износ од 398.581,00 ден. 
Тужениот не оспорил дека во време на незгодата возилото што го управувал не 

било осигурано. Тужителот го заснова своето барање на чл.70 ст.1 и ст.5 од 

Законот за осигурување(Сл.весник на РМ бр.35/2001), кој бил на сила во 
времето на поведувањето на овој спор и на чл.995 од Законот за облигационите 
односи. Тужениот смета дека тужбеното барање на тужителот е застарено, од 
причините изнесени во одговорот на тужбата, а тужителот смета дека тој 

приговор е неоснован, зашто во случајот неговото побарување не е надомест на 
штета туку регресно побарување, и поради тоа што со право да води ваков спор 
се стекнал во моментот кога ја исплатил досудената штета на оштетените лица 

Л. Р. и др. Штетата што тужителот ја исплатил на оштетените лица е настаната 
на ден 29.11.1995 год., кога се случила сообраќајната незгода во која учествувал 

тужениот, поради што против него е водена кривична постапка и е огласен за 
виновен и му е изречена казна затвор во траење од шест месеци. Оштетените 
лица биле сопатници во другото возило-учесник во незгодата и поради таа 
незгода претрпеле материјална и нематеријална штета, во висина како што е тоа 

искажано во склучените судски порамнувања. Тужителот на оштетените лица 
им ја исплатил во целост досудената штета на начин и во време, како што е 
погоре наведено. При вака утврдената фактичка состојба, овој суд смета дека 
тужбеното барање на тужителот е основано. 
 

                Имено, по мислење на овој суд, во конкретниот случај треба да се 
примени одредбата од чл.371 од Законот за облигационите односи(Сл.лист на 
СФРЈ бр.29/1978), односно чл.360 од ЗОО(Сл.весник на РМ бр.18/2001), според 
кој, побарувањата застаруваат за пет години, ако со закон не е определен некој 

друг рок на застареност. Кај регресните побарувања се применува општиот рок 
за застареност на побарувањата, кој изнесува пет години и тече од моментот на 
исплатата на надоместот на штета на оштетените лица од страна на 
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осигурителното друштво. Со одредбата од чл.380 ст.6 од ЗОО(Сл.лист на СФРЈ 

бр.29/1978), односно чл.369 ст.6 од ЗОО(Сл.весник на РМ бр.18/2001), не се 
опфатени побарувањата на осигурувачот спрема неосигурен корисник, односно 
неовластен возач кај задолжителното осигурување од одговорност во 

сообраќајот, во кој случај се применува општиот рок на застареност од чл.371 
од Законот за облигационите односи(Сл.лист на СФРЈ бр.29/1978), односно 

чл.360 од ЗОО(Сл.весник на РМ бр.18/2001). Во таа смисла, според чл.939 ст.1 
од ЗОО(Сл.лист на СФРЈ бр.29/1978), односно чл.995 ст.1 од Законот за 
облигационите односи(Сл.весник на РМ бр.18/2001), со исплатата на 
надоместот од осигурувањето, преминуваат врз осигурувачот, според самиот 

закон, до висината на исплатениот надомест, сите права на осигуреникот 
спрема лицето кое по која и да е основа е одговорно за штетата. Согласно чл.70 
ст.1 од Законот за осигурување-Пречистен текст (Сл.весник на РМ бр.35/01), 
лице на кое на територијата на РМ му е причинета штета со употреба на 

моторно возило чиј сопственик, односно корисник не е осигуран од 

автомобилска одговорност, има право да бара надоместок на штета од друштво 
за осигурување кое врши задолжително осигурување од автомобилска 

одговорност. Според ст.3 на овој член, друштвото за осигурување на кое му е 
поднесено барањето од ст.1 на овој член е должно да исплати надомест на 
штета како да бил склучен договор за осигурување. Според ст.5 на овој член, за 
исплатениот надомест друштвото за осигурување има право на регрес од 

сопственикот, односно корисникот на возилото кој не склучил договор за 
осигурување од автомобилска одговорност. Во случајот не може да се примени 
одредбата од чл.376 од ЗОО(Сл.лист на СФРЈ бр.29/1978), односно чл.365 од 

ЗОО (Сл.весник на РМ бр.18/2001), со која се регулира застареноста на 
побарувањето за надомест на причинета штета, од причина што основот на 
тужбеното барање на тужителот не е надомест на штета, туку регресно 
побарување, кое произлегува од договорот за осигурување. Со оглед дека 

тужбата на тужителот е поднесена на ден 27.04.2005 год. побарувањето на 
тужителот не е застарено, бидејќи првиот дел од надоместот на штета во износ 
од 1.250.895,00 ден. е исплатен на ден 10.07.2000 год., а на ден 10.12. 2002 год. е 
исплатен износот од 398.581,00 ден.  
 
                Во однос на околноста дали во конкретниот случај има поделена 

одговорност на еднакви делови, на двајцата учесници во сообраќајната незгода, 
според овој суд, од изведените докази во постапката по однос на начинот на 
случувањето на сообраќајната незгода, произлегува дека до незгодата дошло 
така што тужениот управувајќи го своето ПМВ марка ...,  го загрозил  јавниот 
сообраќај и не се придржувал кон обврската изразена со поставен сообраќаен 

знак: “Задолжителен правец за право“ и забраната изразена со сообраќаен знак:  
“Забрането свртување во десно“, се исклучил од десната сообраќајна лента од 
делницата по која било дозволено одвивање на сообраќајот, свртел во десно и 
се вклучил во делницата која била во завршна фаза на изградба и не била 

пуштена за сообраќај, и движејќи се кон Гостивар, на критичното место, со 

брзина од  околу 76 км/час, започнал престигнување на колона на возила, 
преминал на левата сообраќајна лента до бетонската ограда, која не била 
слободна  на доволно растојание, при што со предниот лев дел на возилото 
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удрил во предниот лев дел на возилото ПМВ ..., сопственост и управувано од Р. 

Р., кое се движело во спротивен правец, постапувајќи спротивно на одредбите 
од чл.129 ст.4 и чл.62 ст.1 т.4 од ЗОБСП, иако бил свесен дека поради тоа може 
да настапи штетна последица но лекомислено сметал дека таа нема да настапи. 
При тоа возачот Р. Р. им подлегнал на повредите на ден 01.12.1995 год. во 

болница во Скопје, а неговите сопатници здобиле тешки телесни повреди и 
телесни повреди. И двете возила кои учествувале во незгодата не смееле да ја 
користат коловозната лента која била во изградба. На оваа делница, во правец 
кон Гостивар имало поставени вертикални сообраќајни знаци, и тоа, знак за 

известување за изведување на работи на патот,  знак за општа опасност, знак за 
задолжителен правец за право, знак за забрането свртување во десно, а во 
правец на бетонскиот ѕид имало  бариери од бетонски столбови на кои имало 

потпрен знак за задолжителен правец-право. Тужениот не се придржувал кон 
обврските изразени во наведените сообраќајни знаци, се исклучил од 

сообраќајната лента, од делницата на патот по која било дозволено одвивање на 
сообраќајот и се вклучил помеѓу барикадите-бетонски столбови во делницата 
која не била пуштена за сообраќај и движејќи се со брзина од околу 76 км/час 
започнал престигнување на колона на возила, преминал на левата сообраќајна 

лента до бетонската ограда, а која не била слободна на доволно растојание и 
удрил во предниот лев дел на возилото ... ,  управувано од Р. Р., кое се движело 
од спротивен правец. Горе наведените околности ги имале во предвид и сега 

тужителот, а тужен во предметот П.бр.460/2000, по тужбата на тужителката Р. 
Л., за надомест на штета, кога е постигнато судското порамнување од 
04.07.2000 год., поради што, вкупно побаруваниот износ на име надомест на 
штета од 1.563.618,00 ден., е намален за 20% по основ на поделена 

одговорност, односно придонес на пок.Р. Р. за настанувањето на штетата, и е 
прифатен износ и е склучено судско порамнување за исплата на име надомест 

на материјална и  нематеријална штета и рента на износ од 1.250.895,00 ден.  
 

                Од погоре наведените причини, следуваше тужбеното барање на 
тужителот да се усвои како основано. 
                                                                                  

                Согласно чл.160 ст.2 од ЗПП, кога судот ќе ја преиначи одлуката 
против која е поднесен правен лек, ќе одлучи за трошоците на целокупната 
постапка. Вкупните трошоците на тужителот, потребни за водењето на 
парницата изнесуваат 233.952,00 ден., од кои: за состав на тужба, 3.900,00 ден., 

за такса за тужба, 33.400,00 ден., за пет застапувања од адвокат, од ден 
19.01.2006 год., 02.02.2006 год., 17.12.2007 год., 24.12.2007 год. и 10.02.2010 
год.,  по 4.680,00 ден. од едно застапување, или вкупно за застапувањата 
23.400,00 ден., за отсуство од канцеларија за едно застапување од 3 часа х 

936,00 ден. од час или за едно застапување 2.808,00 ден., а за четири 
застапувања вкупно 11.232,00 ден., за превоз во висина на трошоците на 
патниот билет со јавен превоз, за четири застапувања, по 400,00 ден., или 
вкупно 1.600,00 ден., за такса за одлука, 33.400,00 ден., за состав на жалба, 

7.020,00 ден., за две такси за жалби по 60.000,00 ден., или вкупно за такси за 
жалби, 120.000,00 ден. Со оглед дека тужителот успеа во спорот, согласно 
чл.148 ст.1, 149 и 158 од ЗПП, овој суд го задолжи тужениот, да му надомести 
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на тужителот парничните трошоци, во вкупен износ од 233.952,00 ден., а го 
одби како неосновано барањето на тужителот за исплата на име трошоци по 

постапката, над досудениот износ, до побараниот износ од 245.132,00 ден.   
 

                Од овие причини, согласно чл.361 ст.1 т.4 од ЗПП, следуваше да се 
одлучи како во изреката. 
 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ.бр.1047/08 од 10.02.2010 год. 
       

       Претседател на советот-судија, 
               Стефановска Наташа  с.р. 
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  9. Облигационо право – Во случаите кога на страната на правното 

лице кое врши комунална и друга слична дејнсот од јавен интерес, нема 

утврдена вина, а по основ на неоправдана причина за запирање или 

нередовно извршување на својата улуга, на тужителот не му следува 

надомест на материјална и нематеријална штета, ова од причина што 

тужениот, правното лице, не било одговорно за настанатите причини, 

условите на патот, поради кои дошло до случување на конкретната 

сообраќајна незгода. - Согласно член 173 од Законот за облигационите 

односи;  

 

 

 

  ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Наташа Стефановска – претседател на советот, Беким Мехмеди и Лидија 

Кузманоска-Бачевска – членови на советот, во правната работа на тужителот 

С.А. од село К., застапуван од полномошникот З.А. адвокат од К., против 

тужениот ЈП за ... М.П. С. - Подружница Б., застапуван од полномошникот 

Т.С.Ј. од Б., за надомест на материјална штета, вреднсот на спорот 275.644,00 

денари, одлучувајќи по жалбата на тужителот изјавена преку полномошникот 

З.А. адвокат од К., против Пресудата на Основниот суд во Кичево П.бр.13/10 од 

14.07.2010 година, на нејавна седница на советот одржана на ден 09.12.2011 

година ја донесе следната: 

 

 

П Р Е С У Д А 

 

 ЖАЛБАТА на тужителот, СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 

 

 ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Кичево П.бр.13/10 од 14.07.2010 

година, СЕ ПОТВРДУВА. 

 

 

      О б р а з л о ж е н и е 

 

 Основниот суд во Кичево со обжалената пресуда го одбил како 

неосновано тужбеното барање на тужителката со кое бара да се задолжи 

тужениот да и ја надомести материјалната штета во износ од 275.644,00 денари 

со законска затезна камата, како и да и ги надомести трошоците сторени во 

постапката во вкупен износ од 53.400,00 денари, се во рок од 15 дена по 

приемот на пресудата, под страв на присилно извршување. Судот одлучил 

секоја странка сама да ги сноси своите трошоци по постапката. 

 

 Незадоволен од првостепената пресуда останал тужителот кој преку 

својот полномошник со навремена жалба ја побива истата во целост по сите 

причини од член 342 од ЗПП, со предлог жалбата да се уважи, обжалената 
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пресуда да се укине и предметот да се врати на првостепениот суд на повторно 

постапување и одлучување, или, мериторно да се одлучи на начин што да се 

донесе пресуда со која да се усвои тужбеното барање на тужителката. 

 

 Одговор на жалба не е поднесен. 

 

Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи ја обжалената пресуда, 

согласно чл. 351 и 354 од ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите во предметот, најде 

дека: 

       

 Жалбата е неоснована. 

 

Испитувајќи ја обжалената пресуда во границите на жалбените наводи, а 

внимавајќи по службена должност во смисла на чл.354 од ЗПП, на сторени 

суштествени повреди на одредбите од чл. 343 ст.2 т.1, 2, 3, 5, 10, 11, 13 и 14 од 

ЗПП, овој суд најде дека при донесувањето на пресудата од страна на 

првостепениот суд не е сторена ниту една суштествена повреда предвидена во 

претходно наведената законска одредба, од причина што првостепената пресуда 

е јасна, разбирлива, без противречности помеѓу образложението и изреката, со 

доволно причини за решителните факти, а утврдените факти произлегуваат од 

изведените докази, заради што истата може во целост да се испита. 

 

Видно од списите во предметот и од обжалената пресуда, е дека судот ги 

извел сите докази кои што во текот на првостепената постапка биле предложени 

од странките во спорот, истите ги ценел во контекст на поставеното тужбено 

барање и со грижлива анализа согласно член 7 и 8 од ЗПП извел правилен 

заклучок по однос на фактите кои што ги утврдил од истите, што довело и до 

тоа судот правилно да го примени материјалното право. 

 

 Неоснован е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба. 

 

 Со обжалената пресуда првостепениот суд утврдил дека на ден 

11.01.2007 година околу 22.30 часот на регионалниот пат К. - М.Б. кај 

раскрсницата кај село С., од правец на движење село С. кон К., се случила 

сообраќајна незгода на начин што пмв. ... со рег.бр. ... со важечка полиса за 

осигурување од а.д. С., сопственост на тужителката, а управувано од нејзината 

ќерка Л.Ј., движејќи се од правец на село С. кон К., кога возилото пристигнало 

на критичното место, после остра кривина, возачот со возилото со брзина нешто 

повеќе од 40 км. на час, а неприлагодена кон временските услови како и кон 

условите на патот, иако патот бил попесочен (посолен) коловоз на тој дел од 

патот уште пред 30 до 40 часа пред настанувањето на незгодата, удирајќи во 

камен кој се наоѓал на банкината, пред истиот да слета со возилото во каналот, 

преминал на десната страна надвор од коловозот гледано во правец на движење, 

при што биле оштетени предно ветробранско стакло, преден браник, предно 

лево крило, ладилник и предна хауба. На лице место најдени се траги од 

лизгање на возилото во должина од 1,5 м. на десната сообраќајна лента во 
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правец на движење село С. кон К., така што големата материјална штета на 

долниот дел од возилото е направена поради удар на камен, при што се 

изгубила голема енергија од возилото, иако претходно било кочено, истото не 

застанало по ударот во каменот, туку продолжило со движење за да на крајот 

удирајќи во гранките од дрвата покрај патот целосно застанало. По незгодата 

возачот бил однесен во Медицински центар К., каде што му била укажана 

медицинска помош, додека возилото било вратено во К. со шлеп служба, каде 

што била извршена поправка и замена на оштетените делови кои што биле 

набавени од страна на тужителката, а таквото доведување на возилото во 

првобитна состојба т.е. во исправна состојба, имајќи ја предвид 

амортизационата вредност на оштетените делови односно староста на возилото, 

тужителката ја чинело 275.644,00 денари, па доколку за таквата незгода се 

утврдела вина на тужениот за настанатата штета, која што во случајов не се 

утврдила, штетата би требало да ја надомести тужениот. Но, во случајот не се 

утврдила вина на страна на тужениот од причина што тужениот го попесочил 

односно посолил коловозот на тој дел од патот, а имало и хоризонтална 

сигнализација, па оттука судот утврдил дека виновен за конкретната незгода е 

исклучиво возачот на возилото бидејќи возел со неприлагодена брзина кон 

временските услови како и условите на патот. 

 

 По оценка на овој суд ваквата фактичка состојба е правилно и целосно 

утврдена. 

 

 Неосновани се жалбените наводи за тоа дека утврдената фактичка 

состојба од страна на првостепениот суд не кореспондира со изведениот доказ 

Пресуда на Основен суд Кичево ПРК бр.2872/07 од 16.05.2007 година, 

потврдена со Пресуда на Апелациониот суд Скопје ПЖС бр.1800/07 од 

08.08.2007 година, од која што е евидентно дека постапката е запрена од 

причина што не се докажало дека обвинетата го сторила прекршокот кој и се 

става на товар, а и поради тоа што со изведениот доказ Записник за сторената 

сообраќајна незгода е констатирано дека коловозот бил подмрзнат, што според 

жалителот значи дека тужениот не ги презел сите потребни дејствија за 

нормално одвивање на сообраќајот, односно на критичниот регион не извршил 

посипување со песок и сол, што било причина за настанување на сообраќајната 

незгода. 

 

 Овој суд смета дека ваквите жалбени наводи се неосновани од причина 

што согласно член 141 став 1 од Законот за облигационите односи, тој што со 

вина ќе му причини штета на друг, должен е да ја надомести. Со став 2 од 

истиот член е предвидено дека за штета причинета од предмети или дејности од 

кои произлегува зголемена опасност од штета за околината, се одговара без 

оглед на вината. Со став 3 од истиот член е предвидено дека за штета без оглед 

на вината се одговара и во други случаи предвидени со закон. 

 

 Согласно член 145 став 1 од ЗОО, вина постои кога штетникот причинил 

штета со намера или со невнимание (крајно, обично или друг степен на 

невнимание предвиден со закон). Со став 2 од истиот член е предвидено дека 
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ако штетата е причинета со намера или крајно невнимание, оштетениот треба да 

го докаже нивното постоење. Со став 3 од истиот член е предвидено дека ако 

пак штетата е причинета со обично невнимание или друг помал степен на 

невнимание штетникот треба да докаже дека тие не постоеле. 

 

 Согласно член 173 од ЗОО, правните лица што вршат комунална и друга 

слична дејност од јавен интерес одговараат за штетата ако без оправдана 

причина ја запрат или нередовно ја вршат својата услуга. 

 

 Имајќи ги предвид цитираните законски одредби во контекст на 

конкретното тужбено барање на тужителот, овој суд смета дека од изведените 

докази во текот на првостепената постапка судот правилно утврдил дека во 

конкретниот случај не постои вина на страна на тужениот од причина што 

истиот како јавно претпријатие ги презел сите потребни дејствија по однос на 

попесочување односно посолување на патот согласно временските услови на 

влажен и замрзнат коловоз. 

 

 Судот правилно утврдил дека возачот го управувал возилото со кратки 

светла, ноќе и при намалена видливост со неприлагодена брзина кон 

временските услови, кое нешто било исклучива причина за настанување на 

сообраќајната незгода, па во таа смисла, доколку возачот се придржувал на тоа 

да го управува возилото онака како што биле фактичките услови на патот и 

временските услови, не би дошло до случување на сообраќајната незгода. 

 

 По однос на жалбените наводи за тоа дека утврдената фактичка состојба 

од страна на првостепениот суд не кореспондира со изведениот доказ Пресуда 

на Основен суд Кичево ПРК бр.2872/07 од 16.05.2007 година, потврдена со 

Пресуда на Апелациониот суд Скопје ПЖС бр.1800/07 од 08.08.2007 година, од 

која што е евидентно дека постапката е запрена од причина што не се докажало 

дека обвинетата го сторила прекршокот кој и се става на товар, овој суд смета 

дека истото е ирелевантно во конкретниот спор, од причина што во оваа 

граѓанска парница за надомест на конкретно побараната материјална штета, 

судот го испитува постоењето на вината како граѓанска одговорност, независно 

од утврдената односно неутврдената вина во прекршочната постапка, а сепак 

ценејќи го член 11 став 3 од ЗПП, на која околност овој суд смета дека 

првостепениот суд правилно утврдил дека тужениот не е виновен за 

конкретната сообраќајна незгода, токму поради тоа што истиот ги презел сите 

неопходни и потребни мерки кои што бил должен да ги преземе по однос на 

одржување на патиштата согласно соодветните временски услови, од каде што 

произлегува и неоснованоста на тужбеното барање на тужителот. 

 

 Неоснован е жалбениот навод за погрешна примена на материјалното 

право. 

 

 Имено, овој суд смета дека првостепениот суд правилно ги применил 

одредбите од материјалното право, конкретно одредбите од Законот за 

облигационите односи, на што овој суд внимава и по службена должност. 
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Поради сето ова, согласно одредбите од член 357 од ЗПП се донесе оваа 

пресуда како во изреката на истата. 

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ бр.1269/10 од 09.12.2011 година. 

 

             Претседател на совет-судија 

          Наташа Стефановска 
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  10. Тужителот нема право да бара дислокација на трафостаница од 

неговото дворно место, бидејќи не се исполнети условите од член 25 од 

Законот за основните сопственоправни односи, односно член 118 од 

Законот за сопственост и други стварни права 

 

 

                                                           

  ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

                                                                                       

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Наташа Стефановска – претседател на советот, судијата Беким Мехмеди  член 

на советот и судиите поротници Мирјана Николоска, Анѓелина Ѓуреска и Зора 

Сотироска, во правната работа на тужителот Бесник Рамадани од с.Неготино, 

против тужениот ЕВН-Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција 

на електрична енергија- Скопје, сопственост со дислокација на трафостаница, 

вредност на спорот неопределена, одлучувајќи по жалбата на тужениот, 

изјавена против пресудата на Основниот суд во Гостивар П1.бр.523/11 од 

08.11.2011 година, на јавна расправа одржана на ден 23.01.2013 година во 

присуство на тужителот лично и полномошникот Алпер Адеми, адвокат од 

Скопје и полномошникот на тужениот Зоран Јаковлески со уредно овластување,  

на ден 23.01.2013  донесе 

 

 

 

П Р Е С У Д  А 
 

 

 ЖАЛБАТА на тужениот т ЕВН-Електростопанство на Македонија АД 

за дистрибуција на електрична енергија- Скопје,  СЕ УВАЖУВА. 

 

 ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Гостивар П1.бр.523/11 од 08.11.2011 

година,  СЕ ПРЕИНАЧУВА и ПРЕСУДУВА : 

 

 СЕ ОДБИВА тужбеното барање на тужителот Бесник Рамадани од с. 

Неготино  со кое бара тужениот ЕВН-Електростопанство на Македонија АД за 

дистрибуција на електрична енергија-Скопје, да ја дислоцира бесправно 

поставената трафостаница МБ.ТС.20/40, 630КВА, лоцирана на КП.бр.3173/15-

56-1 на м.в. Бунарче, нива од 1 класа во површина од 175м2, заведена во 

ПЛ.бр.6963 (ИЛ.бр.1307) за КО Гостивар, во градежна парцела бр.552, согласно 

изводот од урбанистичкиот план бр. 553, одлука бр.08-309/1 од 15.10.1996 

година, заведена под бр.09-713/2 од 27.03.2008 година, издадена од Општина 

Гостивар, Сектор за урбанизам и заштита на животна средина сообраќај и 

патишта и комунални дејности, која трафостаница е со димензии 3,30х4,30м 

или вкупна површина од 15м2, да ја ослободи и предаде во владение на 

тужителот во рок од 15 дена по правосилноста на оваа пресуда, КАКО 

НЕОСНОВАНО. 
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Секоја странка да ги сноси своите трошоци по постапката. 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 
 

 

 Основниот суд во Гостивар со обжалената пресуда го усвоил тужбеното 

барање на тужителот и го задолжил тужениот ЕВН-Електростопанство  на  

Македонија  АД  за  дистрибуција  на  електрична енергија Скопје, да ја 

дислоцира бесправно поставената трафостаница МБ.ТС.20/40, 630КВА, 

лоцирана на КП.бр.3173/15-56-1 на м.в. Бунарче, нива од 1 класа во површина 

од 175м2, заведена во ПЛ.бр.6963 (ИЛ.бр.1307) за КО Гостивар, во градежна 

парцела бр.552, согласно изводот од урбанистичкиот план бр. 553, одлука бр.08-

309/1 од 15.10.1996 година, заведена под бр.09-713/2 од 27.03.2008 година, 

издадена од Општина Гостивар, Сектор за урбанизам и заштита на животна 

средина сообраќај и патишта и комунални дејности, која трафостаница е со 

димензии 3,30х4,30м или вкупна површина од 15м2, да ја ослободи и предаде 

во владение на тужителот во рок од 15 дена по правосилноста на оваа пресуда. 

Судот го задолжил тужениот да му плати на тужителот на име процесни 

трошоци износ од 73.844,00 денари во рок од 15 дена по правосилноста на оваа 

пресуда, а поголемото барање за трошоци по постапката до износот од 

106.784,00 денари, го одбил како неоснован. 

 

Незадоволен од првостепената пресуда  останал тужениот, кој  изјавува 

жалба поради суштествени повреди на одредбите од ЗПП, погрешно и 

нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното 

право, со предлог жалбата да се уважи, обжалената пресуда  преиначи  на начин 

што ќе се одбие тужбеното барање на тужителот. 

 

Одговор на жалба  поднесе тужителот, во кој наведува дека жалбените 

наводи се неосновани и предлага жалбата да се одбие како неоснована, а 

потврди првостепената пресуда. 

 

Апелациониот суд Гостивар, на нејавна седница на советот одржана на 

ден 25.12.2012 година, утврди дека пресудата против која е изјавена жалба се 

заснива на суштествена повреда на одредбите од парничната постапка, 

погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на 

материјалното право, а пресудата веќе еднаш е укината на ден 18.12.2009 

година, па согласно член 351 став 3 од ЗПП, закажа јавна расправа за ден 

23.01.2013 година. На одржаната расправа на овој ден, присуствуваа тужителот 

лично и полномошникот на тужителот Алпер Адеми адвокат од Скопје и 

полномошникот на тужениот Зоран Јаковлески вработен кај тужениот. 

 

На закажаната расправа пред овој суд, полномошникот на тужениот како 

жалител изјави дека останува на наводите во жалбата, со појаснување дека 

првостепениот суд сторил суштествени повреди на постапката со тоа што не 
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постапил по напаствијата на Апелационен суд Гостивар и дозволил изведување 

на нови докази после преотварање на завршената главна расправа. Во жалбата 

наведува дека трафостаницата е изградена во 1985 година, а претходниот 

сопственик на парцелата Дешати Абдулнеки за време на градбата и 

поставување на трафостаницата бил цело време присутен и не презел никакви 

дејствија да го попречи тужениот во изградбата на овој објект, ниту поднел 

тужба за заштита на своите права, а за прв пат поднесува тужба во 2001 година, 

по протек од 16 години од поставување н трафостаницата или по  протeк  од  5  

години  од  донесувањето  на  ДУП  во  1996 година,  што значи законскиот рок 

предвиден во ЗОСПО за дислокација на трафостаницата е пропуштен. 

Тужбеното барање на тужителот Абдулнеки за дислокација на трафостаницата е 

одбиено, а таа пресуда е потврдена и со пресуда на Апелациониот суд 

Скопје.Потоа во жалбата наведува дека при одлучувањето судот како 

решителни факти ги зема во предвид документи од понов датум, како 

трафостаницата да е градена и поставена пред некоја година, а истата е 

изградена во 1985 година и  истата функционира скоро 25 години и опслужува 

големо градско подрачје. 

 

Во одговор на жалбата, полномошникот на тужителот изјави дека двете 

жалби и првата и втората по која денес расправаме се идентични по содржина, 

односно во втората жалба не е ништо ново кажано во однос на донесената 

пресуда, затоа што првостепениот суд постапил по напаствијата на на 

Апелациониот суд, ги разрешил сите спорни прашања и ја донел пресудата со 

која е уважено тужбеното барање на тужителот. Воопшто не е битно дали 

претходниот сопственик приговарал на изградбата на трафостаницата, бидејќи 

во конкретниот случај тужениот не е совесен градител и не може да се повикува 

на тие одредби од Законот, а правото на сопственост никогаш не застарува. 

Појасни дека претходниот сопственик имал само корисничко право на 

недвижноста, а тужителот е сопственик на недвижноста, па имаме различни 

тужители и различен правен основ за тужба. Во однос на новите докази на кои 

се повикува тужениот дека се изведени, појасни дека на расправата на 

08.11.2011 година не е изведен нов доказ, односно не е предложен нов доказ, но 

изведен е доказ кој што постоел во предметот но во фотокопија и на тоа 

рочиште е поднесен во оригинал. Во однос на наводите во жалбата за погрешна 

примена на материјалното право, наведе дека првостепениот суд правилно ги 

применил законските норми во конкретниот случај и нема никаква повреда во 

однос на примена на материјаното право. 

 

На расправата одржана на ден 23.01.2013 година Апелациониот суд во 

Гостивар ги изведе доказите изведени во текот на првостепената постапка на 

рочиштето на ден 08.11.2011 година, па согласно член 7 и 8 од ЗПП ценејќи ги 

изведените докази поединечно и во склоп на една целина, ја утврди следната 

фактичка состојба. 

 

Тужителот е сопственик на недвижен имот заведен како КП.бр.3173/15-

56-1 на м.в. Бунарче, нива од 1 класа во површина од 175м2, заведен во 

ПЛ:бр.6963, однсоно ИЛ.бр.1307 за КО Гостивар.Сопственоста ја стекнал врз 
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основа на договор за купопродажба на недвижен имот заведен под 

ОДУ.бр.73/08 од 17.09.2008 година. Во наведената недвижност според 

деталниот урбанистички план за Гостивар е предвидена изградба на станбен 

објект П+2, како градежна парцела бр.552 и за која працела тужителот добил 

одобрение за градба за индивидуален станбен објект По+П+2 со деловен 

простор во приземје. Тужениот на оваа недвижност во 1985 година изградил и 

поставил трафостаница  МБ ТС 20/40 630 КВА со димензии  3,30х4,30м а врз 

основа на одобрение за градба бр.12-2227/3-85 од 10.07.1985 година како и 

скица за поставување на трафостаницата со  датум  од  05.10.1985  година.  

Трафостаницата  требало  да  биде поставена на КП.бр.2225 која не е 

сопственост на тужителот, а за парцелата 552 сопственост на тужителот според 

новиот ДУП за град Гостивар не е предвидена трафостаница. Во времето кога 

се градела и поставувала трафостаницата недвижноста била во државна 

сопственост, а  лицето Дешати Абдулнеки кој бил само корисник на 

недвижноста цело време бил присутен кога се градела и поставувала 

трафостаницата, меѓутоа не превземал никакви дејствија тужениот да биде 

попречен при изградбата на овој објект ниту вербално ниту писмено, ниту пак 

поднел тужба за заштита на своите права, поточно не реагирал при 

поставувањето на темелите, но тужба поднесува дури во 2001 годин, 16 години 

од кога е изградена спорната трафостаница. Тужбеното барање со основ за 

дислокација на бесправно поставен трансформатор и предавање во владение е 

одбиено како неосновано од страна на Основниот суд во Гостивар со пресуда 

П.бр.505/01 од 20.10.2003 година, која пресуда е потврдена од страна на 

Апелациониот суд Скопје со пресуда ГЖ.бр.3132/04 од 17.06.2004 година. Како 

што е наведено, тужителот станал сопственик на КП.бр.3173/15-56-1 во 2008 

година, со купопродажба на парцелата од сопственикот Абдулнеки и оваа 

парцела ја купил со товар, односно на парцелата постоела и уште постои 

трафостаницата која тужителот бара да се дислоцира. Тужителот иницирал и 

управни постапки во однос на дислокација на трафостаницата. 

   

Од вака утврдената фактичка состојба, а врз основа на изведените 

докази, произлегува дека тужбеното барање на тужителот е неосновано од 

следните причини. 

 

Неспорен факт е дека спорната трафостаница е изградена и поставена во 

1985 година на државно земјиште чиј корисник бил Абдулнеки, кој бил 

присутен при градбата и не се спротивставил, а за прв пат реагирал во 2001 

година кога барал заштита на своите права-дислокација на трафостаницата што 

било одбиено од страна на првостепениот суд, а таа одлука е потврдена и со 

одлука на Апелациониот суд Скопје во која се изнесува дека тужителот со 

поднесената тужба во 2001 година, нема право да бара дислокација на 

трафостаницата, туку согласно член 25 од ЗОСПО после истекот на три години 

од завршување на градбата на трафостаницата, тужителот како сопственик на 

земјиштето има право да бара само исплата на прометната цена на земјиштето, 

додека пак другите права на избор предвидени во член 25 став 1 од ЗОСПО, ги 

изгубил. Сега тужителот Бесник Рамадани парцелата ја купил во 2008 година 
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заедно со трафостаницата, односно тој морал да знае дека парцелата која ја 

купува е со товар, без разлика на она што го остварил во управната постапка. 

 

Имено согласно член 25 од Законот за основните сопственосноправни 

односи, е предвидено дека ако градителот знаел дека гради на туѓо земјиште 

или ако тоа не го знаел, а сопственикот веднаш се  спротивставил на  тоа, 

сопственикот  на земјиштето може  да бара да му припадне правото на 

сопственост на градежниот објект или градителот да го сруши градежниот 

објект и да му го врати земјиштето во првобитна состојба или градителот да му 

ја исплати прометната цена на земјиштето. По  исклучок од  одредбата на  став 

1 на овој  член, судот може да одлучи изградениот градежен објект да не се 

сруши ако рушењето на градежниот објект, со оглед на околностите на 

случајот, а посебно на вредноста на објектот, имотните прилики на 

сопственикот на земјиштето и на градителот, како и на нивното однесување во 

текот на изградбата,  Во случаите од став 1 на овој член сопственикот на 

земјиштето има право и на надомест на штетата. Ако сопственикот на 

земјиштето бара да му припадне правото на сопственост на градежниот објект, 

должен е на градителот да му ја надомести вредноста на објектот во височина 

на просечната градежна цена на објектот во местото во кое се наоѓа во време на 

донесување на судската одлука. Правото на избор од став 1 на овој член, 

сопственикот на земјиштето може да го оствари најдоцна во рок од три години 

од денот на завршување на изградбата на градежниот објект. По истекот на овој 

рок, сопственикот може да бара исплата на прометната цена на земјиштето.  

 

Според член 118 од Законот за сопственост и други ставрни права 

(С.весник на РМ бр.18 од 05.03.2001 година), ако градителот, иако имал 

одобрение за градба , но знаел или можел да знае дека исправата за правото на 

сопственост на земјиштето не е веродостојна, гради на туѓо земјиште, а 

сопственикот веднаш се спротивставил на тоа, сопственикот на земјиштето 

може да бара да му припадне правото на сопственост на градежниот објект или 

градителот да го сруши изградениот објект и да му го врати земјиштето во 

првобитна состојба или градителот да му ја исплати прометната цена на 

земјиштето. По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, судот може да 

одлучи изградениот градежен објект да не се сруши, ако рушењето на 

градежниот објект со оглед на околностите на случајот, а посебно на вредноста 

на објектот, имотните прилики на сопственикот на земјиштето и 

градителот,како и на нивното однесување во текот на градбата, не би било 

општествено оправдан. Во случаите од став 1 на овој член сопственикот на 

земјиштето има право и на надоместок на штета. Ако сопственикот на 

земјиштето бара да му припадне правото на сопственост на градежниот објект, 

должен е на градителот да му ја надомести вредноста на објектот во висина на 

градежната цена на објектот во местото во кое се наоѓа во време  на 

донесувањето на судската одлука. Правото на избор од став 1 на овој член 

сопственикот на земјиштето може да го оствари најдоцна во рок од три години 

од денот на завршувањето на изградбата на градежниот објект. По истекот на 

овој рок сопственикот може да бара исплата на пазарна цена на земјиштето во 



Апелационен суд Гостивар  Билтен бр.1 

 70 

време на донесување на судска одлука, а најдоцна за време од десет години од 

извршената градба. 

 

Според член 25 од Законот за основните сопственосноправни односи, 

доволен услов е градителот да знаел дека гради на туѓо земјиште, а не се бара 

градителот да имал одобрение за градба за кое знаел или можел да знае дека 

исправата за правото на сопственост на земјиштето не е веродостојна.  

 

Со оглед дека спорната трафостаница е изградена во 1985 година 

согласно цитираните законски одредби, тужбеното барање на тужителот како 

што е поставено-дислокација на трафостаница МБ.ТС.20/40, 630КВА, лоцирана 

на КП.бр.3173/15-56-1 на м.в. Бунарче, нива од 1 класа во површина од 175м2, 

заведена во ПЛ.бр.6963 (ИЛ.бр.1307) за КО Гостивар, е неосновано. 

 

Согласно член 160 став 2 од ЗПП, кога судот ќе ја преиначи одлуката 

против која е поднесен правен лек, ќе одлучи за трошоците на целата постапка. 

Со оглед дека тужителите не успеаа во спорот, а тужениот  во  првостепената  

постапка,  како  и  на  расправата  пред второстепениот суд не побара трошоци, 

овој суд одлучи секоја странка сама да ги сноси своите парнични трошоци, 

согласно член 158 од ЗПП. 

 

Поради наведеното, а согласно член 361 став 1 точка 1 од ЗПП се одлучи 

како во изреката на оваа пресуда. 

 

 

  АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР,  ГЖ.бр.325/12 од 23.01.2013 год. 

 

 

             Претседател на совет-судија 

                  Наташа Стефановска  
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11. Присилно извршување - Претседателот на судот, кога постапува 

по приговор против налогот за извршување издаден од извршител, нема 

законска можност да укинува клаузула на правосилност и извршност на 

извршните исправи и да утврдува неправилности во постапките од кои 

потекнуваат извршните исправи, бидејќи одлучува само за сторени 

неправилности при извршување. Доколку должникот смета дека со 

пропуштање на доставувањето му било скратено правото на вложување на 

правно средство, односно дека поради незаконито доставување на 

извршната исправа неосновано биле ставени клаузулите на правосилност 

и извршност, има право и може во друга постапка да бара укинување на 

клаузулите на правосилност и извршност, но не со приговор против 

налогот за извршување. – Член 77 од Законот за извршување. 

 

 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Зариф Зеќири – претседател на советот, Велко Страшевски и Таип Елези – 

членови на советот во правната работа на доверителот ЈП в. и к. М. Б., против 

должникот М. С. од М. Б., решавајќи по приговорот на должникот за 

отстранување на неправилности при спроведување на извршувањето во однос 

на Налогот за извршување И.бр…… од….. година донесен од страна на 

извршителот Ч. Л. именуван за подрачјето на Основните судови Гостивар и 

Кичево, а одлучувајќи по жалбата на должникот изјавена против решението на 

Претседателот на Основниот суд во Кичево ППНИ.бр.106/2010 од 28.09.2010 

година, на нејавна седница на советот одржана на 28.01.2011 година, донесе  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

ЖАЛБАТА на должникот М. С. од М. Б., СЕ ОДБИВА КАКО 

НЕОСНОВАНА. 

 

РЕШЕНИЕТО на Претседателот на Основниот суд во Кичево 

ППНИ.бр.106/2010 од 28.09.2010 година, СЕ ПОТВРДУВА. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 

 

Претседателот на Основниот суд во Кичево, со обжаленото решение го 

одбил приговорот на должникот М. С. од М. Б., поднесен против налогот за 

извршување И.бр….. од ….. година на извршителот Ч. Л. од Г., како неоснован.  

 

Незадоволен од ваквото решение останал должникот и вложил 

навремена жалба побивајќи го истото поради суштествена повреда на 
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одредбите на парничната постапка, погрешно и нецелосно утврдена фактичка 

состојба и погрешна примена на материјалното право, со предлог жалбата да се 

уважи, обжаленото решение да го укине и предметот врати на првостепениот 

суд на повторно разгледување и одлучување или обжаленото решение да се 

преиначи на начин што ќе се укине налогот за извршување. 

 

Одговор на жалба не е поднесен. 

 

Апелациониот суд Гостивар, постапувајќи по жалбата, обжаленото 

решение и увид на списите во предметот, согласно член 351 став 1 и 354 став 1 

од ЗПП в.в. со член 10 и 77-а став 7 од Законот за извршување, најде: 

 

Жалбата е неоснована. 

 

Овој суд во смисла на одредбата од член 354 став 1 од ЗПП, го 

испитуваше обжаленото решение во границите на жалбените причини, по 

службена должност внимавајќи на сторени суштествени повреди на одредбите 

од парничната постапка од член 343 став 2 точка 1, 2, 3, 5, 10, 11, 13 и 14 од 

ЗПП, во врска со член 10 од ЗИ, најде дека со донесувањето на обжаленото 

решение не е сторена ниту една од суштествените повреди на кои овој суд 

внимава по службена должност бидејќи обжаленото решение е јасно, 

разбирливо, непротивречно со доволно образложени причини за одлучните 

факти од кои се раководел првостепениот суд при одлучувањето поради што 

истото може со сигурност и во целост да се испита. 

 

Неосновани се жалбените наводи за погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба. 

 

Имено, По барање на доверителот ЈП в. и к. М. Б. против должникот М. 

С. од М. Б. врз основа на извршна исправа Пл.бр…. од …. година на Основниот 

суд Кичево, за спроведување на извршување, вредност 955,оо денари 

извршителот Ч. Л. именуван за подрачјето на Основните судови Гостивар и 

Кичево донесол налог за извршување И.бр…. од… година со кој му наложил на 

должникот да ја исплати должната сума по налогот за извршување. Против 

ваквиот налог приговор поднел должникот во кој навел дека од страна на 

доверителот ЈП в. и к. не му била доставена тужба со што не му била дадена 

можност во определен законски рок да приговара на тужбата согласно 

законските прописи. Постапувајќи по приговорот на должникот, Претседателот 

на Основниот суд во Кичево ценејќи ги наводите во истиот и приложените 

докази, а во смисол на  член 77  од ЗИ одлучил како во изреката на обжаленото 

решение. Во конкретниот случај извршителот кој го спроведувал извршувањето 

постапувал по правосилна и извршна одлука решение со платен налог 

ПЛ.бр.526/07 од 11.09.2007 година која одлука имала калузула на правосилност 

од 17.06.2010 година и извршност од 25.06.2010  година и извршителот со 

донесувањето на налогот за извршување врз основа на член 86 став 1 од ЗИ не 

сторил неправилноисти при извршувањето. Претседателот на судот во оваа 

постапка нема законска можност да укинува клаузула на правосилност и 
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извршност на извршните исправи и да утврдува неправилности во постапките 

од кои потекнуваат извршните исправи, бидејќи како што се наведува и 

претходно во оваа постапка одлучува само за сторени неправилности при 

извршување. На крајот констатира дека доколку должникот смета дека со 

пропуштање на доставувањето му било ускратено правото на вложување на 

правно средство односно дека поради незаконито доставување на извршната 

исправа неосновано биле ставени клаузулите на правосилност и извршност, има 

право и може во друга постапка да бара укинување на клаузулите на 

правосилност и извршност, но не со приговор против налогот за извршување.   

 

Во жалбата на должникот се наведува дека првостепениот суд не ги 

применил одредбите од член 12 став 3 од Законот за извршување, односно 

доколку судот утврдил неправилности во постапката на доставувањето на 

Платниот налог, требало приговорот да го смета како предлог за укинување на 

клаузулата на правосилност и извршност или пак по службена должност да ја 

укинел потврдата за извшност. 

 

Овој суд ги разгледуваше ваквите жалбени наводи но смета дека истите 

се неосновани, ова од причини што во конкретниот случај со право 

првостепениот суд го одбил приговорот на должникот како неоснован, ова од 

причини што во конкретниот случај како што навел и првостепениот суд во 

образложението на обжаленото решение во постапката по приговорот против 

платниот налог Претседателот на првостепениот суд нема законска можност да 

укинува клаузули на правосилност и извршност на извршните исправи и да 

утврдува неправилности во постапките од кои потекнуваат извршните исправи, 

бидејќи во оваа постапка истиот одлучува само за сторени неправилности при 

извршувањето. 

 

Согласно член 2 став 1 од Законот за извршување – Основа за 

извршување претставува извршната исправа. Додека под став 2 од истиот член 

стои дека – Извршувањето започнува по барање на доверителот.  

 

Согласно член 14 од Законот за извршување - Судската одлука е 

извршна ако станала правосилна иако истекол рокот за доброволно 

исполнување на должниковата обврска.  

 

Согласно член 17 став 1 од Законот за извршување - Извршната исправа 

е подобна за извршување ако во неа се назначени доверителот и должникот, 

како и предметот, видот, обемот и времето на исполнувањето на обврската.  

  

 Од погоренаведените одредби, како и согласно одредбите од член 77 од 

ЗИ произлегува дека судот во постапката по приговорот внимава дали при 

преземањето на дејствијата од страна нa извршителот е сторена некоја 

неправилност или не, а не може да укинува клаузули на правосилност и 

извршност, туку само внимава дали извршителот постапува по изреката на 

истата и дали има неправилности при презмењето на дејствијата од негова 

страна.  
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Како нестојат жалбените наводи наведени во жалбата на должникот, 

првостепеното решение правилно е донесено согласно Законот за извршување, 

овој суд одлучи како во изреката на оваа одлука согласно член 370 став 1 точка 

2 од ЗПП в.в. со член 10 од ЗИ. 

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ.бр.121/2011 од 28.01.2011 г. 

 

       Претседател на советот- судија 

Зариф Зеќири с.р. 
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  12. Предлогот за повторување на постапката е благовремено 

поднесен во рок од 30 дена, затоа што полномошникот на предлагачите 

пресудата ја примил на ден 19.10.2011 година, а предлогот го поднел во суд 

на ден 21.11.2011 година, односно првиот работен ден по викендот. 

19.10.2011 година било сабота, ден кога судот не работи, а 20.10.2011 година, 

било недела. 

 

                                                                               

                                                                      

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Наташа Стефановска – претседател на советот, Лидија Кузманоска-Бачевска и 

Беким Мехмеди– членови на советот, во правната работа на тужителот Махи 

Сали Зибери од с. Порој, против тужениот Петровски Симинов Андреја Маса 

од Тетово, сега покоен, за сопственост по основ на купопродажба, вредност на 

спорот 10.000,00 денари, постапувајќи по предлогот на предлагачите Симовски 

Душан од Скопје, Симовска Љубица од Скопје, Симовска Ратка од Тетово, 

Симовски Љубиша од Тетово и Симовска-Петрушевска Милева од с. Теарце 

поднесено од страна на полномошникот Ајет Мехмети адвокат од Тетово за 

повторување на постапката, одлучувајќи по жалбата на тужителот, изјавена 

против решението на Основниот суд во Тетово П.бр.819/06 од 28.02.2012 

година, на нејавна седница на советот одржана на ден 06.06.2012 година го 

донесе следното: 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 ЖАЛБАТА на тужителот Махи Сали Зибери од с. Порој, изјавена преку 

полномошникот Руфат Бехадини адвокат од Тетово, СЕ ОДБИВА КАКО 

НЕОСНОВАНА. 

 

 РЕШЕНИЕТО на Основниот суд во Тетово П.бр.819/06 од 28.02.2012 

година,  СЕ ПОТВРДУВА.   

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

 Основниот суд во Тетово  со обжаленото решение, го усвоил предлогот 

на предлагачите и дозволил повторување на постапката П.бр.819/06 по тужба на 

тужителот Зибери Махи од с. Порој против тужениот Петровски Андреја Маса 

правосилно завршена со пресуда П.бр.819/06 од 20.10.2006 година. За 

трошоците на постапката судот ќе одлучи со посебна одлука. 

 

 Незадоволен од првостепеното решение останал тужителот, кој  преку 

полномошникот Руфат Бехадини адвокат од Тетово изјавува навремена жалба 
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поради пропуштање на рокот од страна на предлагачите за поднесување на 

предлог за повторување на постапката и погрешна примена на материјалното 

право, со предлог жалбата да се уважи, обжаленото решение укине и предметот 

врати на првостепениот суд на повторно одлучување, или преиначи на начин 

што ќе го одбие предлогот за повторување на постапкатасе уважи тужбеното 

барање на тужителот поради погрешна примена на материјалното право. 

 

 Одговор на жалба не е поднесен. 

 

Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи го обжаленото решение 

согласно чл. 351 и 354 од ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите во предметот, најде 

дека: 

       

 Жалбата е неоснована. 

 

Испитувајќи го обжаленото решение во границите на жалбените наводи, 

а внимавајќи по службена должност во смисла на чл.354 од ЗПП, на сторени 

суштествени повреди на одредбите од чл. 343 ст.2 т.1, 2, 3, 5, 10, 11, 13 и 14 од 

ЗПП, овој суд најде дека при донесувањето на решението од страна на 

првостепениот суд не е сторена ниту една суштествена повреда предвидена во 

претходно наведената законска обврска, од причина што првостепеното 

решение е јасно, разбирливо, без противречности помеѓу образложението и 

изреката, со доволно причини за решителните факти, а утврдените факти 

призлегуваат од утврдените докази, заради што истото во целост е подобно за  

испитување. 

 

 Неоснован е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба. 

 

 Со обжаленото решение првостепениот суд утврдил дека предлагачите 

преку адвокат Ајет Мехмети од Тетово побарале од судот да им достави 

примерок од правосилната пресуда П.бр.819/06 од 20.10.2006 година со која е 

усвоено тужбеното барање на тужителот Зибери Махи и утврдено дека 

неговиот татко склучил договор за купопродажба со Петроски Андреја-Маса, 

кој договор е во целост реализиран и се задолжува тогаш тужениот да го 

признае правото на сопственост на недвижниот имот наведен во изреката. Ова 

од причини што Андреја Петровски починал во 1932 година видливо од изводот 

на умрени бр.3 за 1932 година од 12.02.1932 година, па истиот не можел да биде 

странка во спорот за утврдување право на сопственост на наведениот недвижен 

имот, а со тужбата не биле опфатени неговите наследници сега предлагачите на 

кои не им е дадена можност да учествуваат во постапката и да се произнесат по 

тужбеното барање. Полномошникот на сега предлагачите Ајет Мехмети 

побарал да му се достави правосилната пресуда на ден 06.10.2011 година,  

истата му е доставена на ден 19.10.2011 година, а на ден 21.11 2011 година го 

поднесува предлогот за повторување на постапката. По изведување на 

предложените докази и утврдување дека Андреја Петровски починал во 1932 

година, што значи дека не можел да биде странка во спор кој се водел во 2006 
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година, судот го дозволува повторувањето на постапката правосилно завршена 

со пресуда П.бр.819/6 од 20.10.2006 година, одлучувајќи како во изреката на ова 

решение, а согласно член 392 став 1 точка 3 од ЗПП. 

 

По оценка на овој суд ваквата фактичка состојба е правилно и целосно 

утврдена, произлегува во целост од изведените докази, при што првостепениот 

суд одговорил на сите приговори од тужителот во однос на основаноста на 

предлогот за повторување на постапката и неговата навременост. 

 

Во жалбата, противникот-тужителот преку својот полномошник Руфат  

Бехадини  адвокат  од  Тетово,  изјавува  дека  предлогот  за повторување на 

постапката е поднесен после законскиот рок предвиден во член 394 став 1 точка 

2 и 3 од ЗПП. Во жалбата наведува дека не може да се смета дека сабота е 

неработен ден, бидејќи адвокатите работат и сабота и во тој ден можел 

предлогот да се достави и преку пошта, со што би се запазил законскиот рок од 

30 дена, а вака предлогот е неблаговремен, затоа што е поднесен по истекот на 

34 дена од доставувањето на правосилната пресуда на полномошникот на 

предлагачите. 

 

Овои жалбени наводи се неосновани. 

 

Првостепениот суд утврдил правилно дека предлогот за повторување на 

постапката е поднесен во законскиот рок од 30 дена, од дознавањето на 

предлагачите на правосилната пресуда. Имено, полномошникот на 

предлагачите пресудата ја има примено на ден 19.10.2011 година, а предлогот 

го поднел на ден 21.11.2011 година, односно кој ден бил прв работен ден по 

викендот. 19.10.2011 година бил во сабота ден кога судот не работи, а 

20.10.2011 година во недела, па наредниот ден понеделник 21.10.2011 година е 

последниот ден кога може да се поднесе предлогот за повторување на 

постапката, што е направено од страна на предлагачите. 

 

Неосновани се жалбените наводи за погрешна примена на материјалното 

право. 

 

Имено, согласно член 392 став 1 точка 3 од ЗПП, е предвидено дека 

постапката што со одлука на судот е завршена правосилно, може, по предлог од 

странката, да се повтори, ако во постапката како тужител или тужен 

учествувало лице кое не може да биде странка во постапката или ако странка 

која е правно лице не ја застапувало овластено лице, или ако парнично 

неспособната странка не ја застапувал законски застапник, или ако законскиот 

застапник, односно полномошник на странката немал потребно овластување за 

водење на постапката или за одделни дејствија во постапката, доколу водење на 

постапката, односно вршење на одделни дејствија во постапката не биле 

дополнително одобрени. 

 

Според член 394 став 1 точка 3 од ЗПП, е предвидено дека предлогот за 

повторување на постапката се поднесува во рок од 30 дена и тоа во случајот од 
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членот 392 став 1 точка 3 од овој закон, ако во постапката како тужител или 

тужен учествувало лице кое не може да биде странка во постапката, од денот 

кога одлуката е доставена до тоа лице..... 

 

Според став 3 од истиот член од ЗПП е предвидено дека по истекот на 

рокот од 5 години од денот кога одлуката станала правосилна предлог за 

повторување на постапката не може да се поднесе, освен ако повторувањето се 

бара затоа што во донесувањето на одлуката учествувало  лице  кое  немало  

својство  на  судија,  односно судија-поротник или од причината наведена во 

членот 392 став 1 точки 2 и 3 од овој закон. 

 

Во конкретниот случај, првостепениот суд правилно го применил 

материјалното право, затоа што предлогот за повторување на постапката 

завршена со правосилна пресуда на Основниот суд во Тетово П.бр.819/06 од 

20.10.2006 година, е поднесен во рокот определен со погоре наведениот член од 

ЗПП и од изведените докази судот ја утврди основаноста на предлогот за 

повторување на постапката, од прични што тужениот во наведениот спор 

Андреја Петроски бил починат во 1932 година и не можел да биде странка во 

спорот. 

 

Предвид на горното, се одлучи како во изреката, согласно член 370 и 371 

од ЗПП. 

 

 

        АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ.бр.653/12 од 06.06.2012 година. 

 

             Претседател на совет-судија 

           Наташа Стефановска 
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  13. Вонпарнична постапка - Постапките за определување на 

надоместок за експроприрана недвижност судот ги поведува по службена 

должност, иницијативата за учесникот да се поведе постапка, не се смета за 

предлог (таква е постапката и за расправањето на оставината) и за истите 

не можат да се применуваат одредбите од член 12 од ЗВП.  

 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Зариф Зеќири – претседател на советот Велко Страшевски и Рафис Идризи – 

членови на советот во правната работа на предлагачот а.д. М. од С. 

противникот А. Н. од село М Р., за определување на надомест за експроприрана 

недвижност, решавајќи по жалбата на предлагачот, против решението на 

Основниот суд во Тетово ВПП.бр.13/11 од 21.11.2011 година, на нејавна 

седница одржана на ден 31.01.2012 година, донесе: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 ЖАЛБАТА на предлагачот,  СЕ УВАЖУВА. 

 

 РЕШЕНИЕТО  на Основниот суд во Тетово ВПП.бр.13/11 од 21.11.2011 

година,  СЕ УКИНУВА и предметот се враќа на првостепениотсуд на повторно 

судење. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Основниот суд во Тетово со обжаленото решение констатирал дека 

предлогот на предлагачот а.д.  М. од С. за определување на надомест за 

експроприран имот на дел од КП.бр... во површина од 43 м
2
, по ПЛ.бр... на КО 

Б., поранешна сопственост на противникот А. Н. од село М. Р., се смета за 

повлечен. 

  

Незадоволна од ваквото решение останал предлагачот и вложил 

навремена жалба со кое го побива истото поради суштествени повреди на 

одредбите од ЗПП и погрешна примена на материјалното право, со предлог 

жалбата да се уважи, обжаленото решение да се укине и предметот да се врати 

на првостепениот суд на повторно постапување. 

 

Одговор на жалба не е поднесен. 

 

 Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи го обжаленото решение 

ценејќи ја жалбата и списите во предметот во смисла на член 354  став 1 од 

ЗПП, најде дека 

 

Жалбата е основана. 
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  Испитувајќи го обжаленото решение во смисла на жалбените наводи за 

сторена суштествена повреда, а водејќи сметка и по службена должност во 

смисла на член 354 став 1 од ЗПП овој суд констатира дека првостепениот суд 

при донесувањето на обжаленото решение во делот под став 2 кој се однесува 

на трошоците по постапката сторил суштествени повреди на одредбите на 

парничната постапка од член 343 став 2 точка 13 од ЗПП, од причини што 

обжаленото решение во тој дел е нејасно, неразбирливо, истото не содржи 

доволно образложени причини за решителните факти од кои се раководел 

првостепениот суд при одлучувањето, па како такво не е подобно за 

испитување. 

 

Во конкретниот случај првостепениот суд во образложението на 

обжаленото решение се повикал на одредбите од член 12 став 4 и 5 од ЗВП каде 

во став 4 е нормирано дека – “ Ќе се смета дека предлогот е повлечен, кога 

предлагачот нема да дојде на рочиште или нема да се јави на поканата на судот, 

иако бил уредно повикан, а не постојат општопознати околности што го 

спречиле да дојдево судот. Оправданите причини за изостанок судот може да ги 

уважи без да се изјаснат за тоа и другите учесници, се додека не им испрати 

известие за повлекување на предлогот“.  

  

По мислење на овој суд постапките за определување на надоместок за 

експроприрана недвижност судот ги поведува по службена должност, 

иницијативата за учесникот да се поведе постапка, не се смета за предлог (таква 

е постапката и за расправањето на оставината) и за истите не можат да се 

применуваат одредбите од член 12 од ЗВП.  

 

Согласно член 242 став 1 од ЗВП – Постапката за определување на 

надоместок за експроприрана недвижност судот ја поведува по службена 

должност, кога ќе му бидат достапни списите од надлежниот орган на управата. 

 

Од овие причини овој суд одлучи како во изреката на ова решение а 

согласно член 370 став 3 од ЗПП а во врска со член 33 став 1 од ЗВП. 

 

При повторно постапување првостепниот суд да ги отстрани 

констатираните суштествени повреди на постапката., како и да има предвид 

дека одредбите од член 12 став 4 од ЗВП не се однесуваат на постапките кои 

судот ги поведува по службена должност, како што е постапката за 

определување на надоместок за експроприрана недвижност, а при 

одлучувањето да ги има предвид одредбите од член 241-250 од ЗВП каде е 

разработена материјата за определување на надоместок за експроприрана 

недвижност, пpи што ќе биде во можност да донесе правилна и законита одлука 

која што ќе биде подобна во целост и со сигурност ќе може да се испита и 

изврши.  

 

         АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ.бр.51/2011 од 31.01.2012 год. 

      Претседател на совет-судија 

                                                               Зариф Зеќири с.р. 
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  14. Присилно извршување - Не може да се бара присилно 

извршување во 2012 година да се изврши дејствието содржано во 

извршната исправа-пресуда на судот должникот да изврши нов избор од 

редот на кандидатите кои ги исполнуваат условите од објавениот оглас за 

наставен кадар за 2010/2011 година, бидејќи извршната исправа ја 

загубила подобноста за извршување во смисла на член 17 став 1 од ЗИ. 

_____________________________________________________________________ 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Зариф Зеќири – претседател на советот, Велко Страшевски и Шефајет Хајдари – 

членови на советот во правната работа на доверителот Ј.М. од Г., против 

должникот О.У. Н.Ф. од Г., решавајќи по приговорот од должникот против 

налог за извршување И.бр.129/12 од 30.01.2012 година на Извршител Ч.Л.  

именуван за подрачје на Основниот суд Гостивар и Кичево, а одлучувајќи по 

жалбата на доверителот изјавена преку полномошникот Н.С. адвокат од Г., 

против решението на ВД Претседателот Љ.Ѓ. на Основниот суд Гостивар, 

ППНИ.бр.34/12 од 16.02.2012 година, на нејавна седница на советот одржана на 

24.04.2012 година, донесе  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

ЖАЛБАТА на доверителот, СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 

 

РЕШЕНИЕТО на ВД Претседателот на Основниот суд Гостивар 

ППНИ.бр.34/12 од 16.02.2012 година, СЕ ПОТВРДУВА. 

 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 

 

ВД Претседателот на Основниот суд Гостивар, со обжаленото решение, 

го усвоил приговорот од должникот ОУ Н.Ф. село Н. Општина В. изјавен преку 

полномошник С.З. адвокат од Г., против Налог за извршување на дејствие што 

може да го изврши само должник И.бр.129/12 од 30.01.2012 година на 

извршител Ч.Л., во извршниот предмет заведен по барање за спроведување на 

извршување на доверителоот Ј.М. од Г., па утврдил дека се сторени 

неправилности при извршувањето со издавањето на Налог за извршување на 

дејствие што може да го изврши само должник И.бр.129/12 од 30.01.2012 

година на извршител Ч.Л., бидејќи извршната исправа не била подобна за 

извршување согласно чл.17 ст.1 од Законот за извршување. Налогот за 

извршување на дејствие што може да го изврши само должник И.бр.129/12 од 

30.01.2012 година на извршител Ч.Л. го ставил вон сила. 
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Незадоволен од ваквото решение останал доверителот кој преку својот 

полномошник вложил навремена жалба со која го побива истото поради 

суштествена повреда на одредбите на парничната постапка, погрешно и 

нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното 

право, со предлог жалбата да се уважи, обжаленото решение да се преиначи во 

корист на доверителот или истото да се укине и предметот да се врати на 

првостепениот суд на повторно разгледување и одлучување. 

 

Одговор на жалба е поднесен од страна на должникот преку 

полномошникот З.С. адвокат од Г. со кој се побиваат жалбените наводи во 

целост со предлог жалбата да се одбие како неоснована, а првостепеното 

решение да се потврди. 

 

Апелациониот суд Гостивар, постапувајќи по жалбата, одговорот на 

жалба, обжаленото решение и увид на списите во предметот, согласно член 351 

став 1 и 354 став 1 од ЗПП в.в. со член 371 од ЗПП в.в. со 10 и член 77-а став 7 

од Законот за извршување, најде: 

 

Жалбата е неоснована. 

 

Овој суд во смисла на одредбата од член 354 став 1 од ЗПП, го 

испитуваше обжаленото решение во границите на жалбените причини, по 

службена должност внимавајќи на сторени суштествени повреди на одредбите 

од парничната постапка од член 343 став 2 од ЗПП, во врска со член 10 од ЗИ, 

најде дека со донесувањето на обжаленото решение не е сторена ниту една од 

суштествените повреди на кои овој суд внимава по службена должност бидејќи 

обжаленото решение е јасно, разбирливо, непротивречно со доволно 

образложени причини за одлучните факти од кои се раководел првостепениот 

суд при одлучувањето поради што истото може со сигурност и во целост да се 

испита. 

 

 Имено, извршителот постапил по барање за спроведување на 

извршување на доверителот Ј.М. од Г. врз основа на извршна исправа 

РО.бр.25/11 од 13.10.2011 година на Основен суд Гостивар, по што издал Налог 

за извршување на дејствие што може да го изврши само должник И.бр.129/12 од 

30.01.2012 година, врз основа на чл.222 ст.1 од ЗИ, со кој се наложува на 

должникот ОУ Н.Ф., во рок од 8 дена да го изврши дејствието содржано во 

извршната иправа РО.бр.25/11 од 13.10.2011 година на Основен суд Гостивар 

кое се состои во: се задолжува должникот ОУ Н.Ф. да изврши нов избор од 

редот на кандидатите кој ги исполнуваат условите од објавениот оглас ... за 

наставен кадар за 2010/2011 година. Согласно извршната исправа РО.бр.25/11 

од 13.10.2011 година на Основен суд Гостивар се задолжува тужениот да 

изврши нов избор од редот на кандидатите кој ги исполнуваат условите од 

објавениот оглас, како и да и ги надомести на тужителката трошоците по 

постапката во износ од 14.360,00 денари, сето тоа во рок од 8 дена по прием на 

препис од пресудата.  Имајќи ја предвид извршната исправа, како и чл.17 ст.1 

од Законот за извршување според кој Извршната исправа е подобна за 
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извршување ако во неа се назначени доверителот и должникот, како и 

предметот, видот, обемот и времето на исполнувањето на обврската, 

произлегувало дека извршната исправа не е подобна за извршување бидејќи со 

налогот должникот е задолжен да изврши нов избор од редот на кандидатите 

кој ги исполнуваат условите од објавениот оглас ... за наставен кадар за 

2010/2011 година, што значи дека времето на исполнувањето на обврската е 

веќе изминато со што извршната исправа ја загубила подобноста за извршување 

а во смисла на цитираниот член. 

 

Во жалбата на доверителот се наведува дека наместо одговорното лице и 

училиштето бидат казнети за непостапување по правосилна судска одлука, 

напротив тие се наградени и охрабрени да можат во иднина да носат 

незаконити одлуки, а за тоа да не бидат казнети и да не одговараат, а додека пак 

оштетената да не биде обештетена согласно законот бидејќи е сосема во право. 

  

Овој суд ги разгледуваше ваквите жалбени наводи но смета дека истите 

се неосновани, ова од причини што правилен е заклучокот на првостепениот 

суд дека времето на исполнувањето на обврската е веќе изминато со што 

извршната исправа ја загубила подобноста за извршување во смисла на член 17 

став 1 од ЗИ. Процесна претпоставка, која се однесува на извршната исправа и 

без која не може да се спроведе извршување е извршната исправа да биде 

подобна за извршување. Оттука, по мислење на овој суд во конкретниов случај 

не може да се бара извршување во 2012 година да се изврши дејствието 

содржано во извршната исправа - пресуда на Основниот суд Гостивар 

РО.бр.25/11 од 13.10.2011 година, односно должникот да изврши нов избор од 

редот на кандидатите кои ги исполнуваат условите од објавениот оглас бр... за 

наставен кадар за 2010/2011 година. 

 

Како нестојат жалбените наводи наведени во жалбата на должникот, 

првостепеното решение правилно е донесено согласно Законот за извршување, 

овој суд одлучи како во изреката на оваа одлука согласно член 370 став 1 точка 

2 од ЗПП в.в. со член 10 и член 77-а став 7 од Законот за извршување. 

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ГЖ.бр.573/12 од 24.04.2012 год. 

 

         Претседател на советот- судија 

Зариф Зеќири с.р. 
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СПОРОВИ ОД РАБОТНИ ОДНОСИ 

 

 

   1. Работни спорови - Работодавачот може да го откаже договорот за 

вработување на работникот, ако истиот со средствата за работа не 

постапувал совесно или во согласност со техничките упаства за работа. 

Согласно член 81 став 1 од ЗРО (со наслов Откажување на договорот за 

вработување поради кршење на работниот ред и дисциплина или 

работните обврски со отказен рок) - Работодавачот може да го откаже 

договорот за вработување на работникот поради кршење на работниот ред 

и дисциплина или неисполнување на обврските утврдени со закон, 

колективен договор, акт на работодавачот и договорот за вработување со 

отказен рок, особено ако: ….. 7) со средствата за работа не постапувал 

совесно или во согласност со техничките упаства за работа 

 

 

 

              ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР, во совет составен од 

судиите: Зариф Зеќири - претседател на советот, Велко Страшевски и Илми 

Сефери - членови на советот, во правната работа на тужителот Р.А. од К., 

против тужениот г.д. Г. а.д. С. од С., за поништување на одлука за откажување 

на договор за вработување, вредност 40.000,оо денари, одлучувајќи по жалбата 

на тужениот, изјавена против пресудата на Основниот суд Кичево 

РО.бр.104/2008-И  од 21.10.2009 година, на нејавна седница на советот одржана 

на ден 13.04.2010 година, донесе  

 

 

П  Р  Е  С  У  Д  А 

 

 

 ЖАЛБАТА на тужениот, СЕ УВАЖУВА. 

 

 ПРЕСУДАТА на Основниот суд Кичево РО.бр.104/2008-И од 21.10.2009 

година СЕ ПРЕИНАЧУВА и СЕ ПРЕСУДУВА:  

 

 ТУЖБЕНОТО БАРАЊЕ на тужителот Р.А. од К. со кое бара да се 

поништи одлуката за откажување на договорот за  вработување со отказен  рок 

број ... од 15.09.2008 година, донесена од страна на Генералниот директор на 

тужениот, со која на тужителот, работниот однос при тужениот му престанува 

на ден 17.10.2008 година, како и да се задолжи тужениот да го врати на работа 

тужителот на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, со 

сите права кои произлегуваат од неговиот работен однос, како и да му ги 

надомести трошоците сторени во оваа постапка во вкупен износ од 47.430,оо 
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денари по приемот на пресудата под страв на присилно извршување, СЕ 

ОДБИВА КАКО НА ЗАКОН НЕОСНОВАНО. 

     

 СЕ ЗАДОЛЖУВА тужителот на тужениот да му ги надомести 

трошоците по оваа постапка во износ од  6.000,оо денари, во рок од 8 дена по 

приемот на оваа пресуда. 

 

 Поголемото барање за надомест на трошоци по постапката на тужителот 

за разликата од побаруваниот до досудениот износ СЕ ОДБИВА КАКО 

НЕОСНОВАНО. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 

 Основниот суд Кичево со обжалената пресуда го усвоил тужбеното 

барање на тужителот и ја поништил одлуката за откажување на договорот за 

вработување со отказен рок број ... од 15.09.2008 година, донесена од страна на 

Генералниот директор на тужениот, со која на тужителот работниот однос при 

тужениот му престанал на ден 17.10.2008 година. Воедно, го задолжил 

тужениот, да го врати тужителот на работно место кое одговара на неговата 

стручна подготовка со сите права кои произлегуваат од неговиот работен однос, 

како и да му ги надомести трошоците сторени во оваа постапка во вкупен износ 

од 47.340,оо денари, а се во рок од 8 дена по приемот на пресудата под страв на 

присилно извршување. 

 

Против првостепената пресуда тужениот изјавил благовремена жалба, 

оспорувајќи ја истата поради суштествени повреди на одредбите од ЗПП, 

погрешно  и нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на 

материјалното право, со предлог жалбата да се уважи и обжалената пресуда да 

се преиначи на начин што тужбеното барање на тужителот ќе се одбие како 

неосновано, а воедно да го задолжи тужителот на тужениот да му ги надомести 

трошоците сторени во оваа постапка. 

 

 Одговор на жалба не е поднесен.  

             

 Апелациониот суд Гостивар, постапувајќи по жалбата, обжалената 

пресуда и сите списи во предметот, во смисла на член  351 став 1 и 354 став 1 од 

ЗПП, најде,  

                                                                                                                  

Жалбата е основана. 

          

Имено, првостепениот суд од доказите изведен во текот на постапката 

зел за утврдено дека тужителот бил вработен кај тужениот на неопределено 

време, на работно место возач на миксер, повеќе од 30 години, а на ден 

13.12.2006 година склучил и договор за вработување со тужениот под бр... на 

неопределено време, а ова врз основа на член 1 и 13 од ЗРО (“Службен весник 

на РМ”бр.62/2005). На ова работно место бил задолжен со службено возило 



Апелационен суд Гостивар  Билтен бр.1 

 86 

марка ... – миксер со регистарски ознаки ..., сопственост на тужениот. На ден 

13.08.2008 година, тужениот го управувал возилото натоварено со бетон во 

базата П. и добил задолжение, но без патен налог, да се упати со возилото во 

правец кон објект – санација на мостови Г.. Патот по кој се движел бил 

единствен пат. По тој пат се движеле и останатите возила од градежната 

оператива на тужениот. Во даден момент движејќи се по асфалтниот пат со 

намера да се вклучи во главниот пат, откако продолжил со движење на 

возилото по споредниот асфалтен пат со брзина околу 5 до 10 км на час, 

возилото ненадејно се превртело со товарот кој се состоел од бетон. Тужителот 

за незгодата ги известил претпоставените, при што од страна на тужениот биле 

преземени дејствија за санација на возилото, така што истото на лице место 

било исчистено од бетонот, и со истото возило продолжил тужителот да се 

движи кон С., каде возилото било задржано на натамошно сервисирање. За 

сообраќајната незгода оформена била комисија при тужениот, која сочинила 

записник на лице место и фотодокументација. Тужениот прибавил про-фактура 

од генералниот застапник за овој тип возила во М., М.А.С. д.о.о.е.л. од С., на 

износ од 784.287,оо денари, која доспевала на 29.09.2008 година, како и фактура 

за наплата на износ од 13.347,50 денари, која доспевала на 27.08.2008 година, 

потоа, тужениот изготвил фактури под РИТ 09/2008 на сума во износ од 

113.441,35 денари, потоа калкулација на износ од 44.251,35 денари, потоа уште 

еден работен налог за поправка од месец август 2008 година, испратница од 

магацин од 20.08.2008 година и калкулација на сума во износ од 69.190,оо 

денари од 20.10.2008 година, така да профактурата не била исплатена и од 

никаде не се гледало која била стварна штета причинета на возилото, кога од 

друга страна пак од записникот сочинет од страна на комисијата при тужениот 

на лице место, јасно било наведено дека било доведено само до искривување на 

кабината за управување со возилото и истото било упатено кон С., управувано 

од тужителот во возна состојба. По настанот против тужителот не била 

спроведена дисциплинска постапка, и била прибавена негова изјава, во која 

само навел дека на ден 15.08.2008 година по товарењето на бетонот подлогата 

попуштила, миксерот се настранил и потоа навалил на десната страна, а потоа 

останал бетонот во миксерот. На  ден 15.09.2008 година, тужениот донел одлука 

број ... со која на тужителот му го откажал договорот за вработување со отказен 

рок и работниот однос му престанал на ден 17.10.2008 година. Иако тужениот 

во одлуката, бил должен да го запознае со неговите права од осигурување во 

случај на невработеност, истото тужениот не го сторил. Против оваа одлука 

тужителот благовремено на ден 23.09.2008 година, вложил приговор, по кој 

приговор тужениот во законски определениот рок не донел одлука. Тужителот 

за времето поминато во работен однос при тужениот повеќе од 30 години, 

дотогаш не сторил дисциплински прекршок и не бил казнуван. Бидејќи од 

страна на комисијата за увид при тужениот било наведено само дека било 

доведено до искривување на кабината за управување со возилото, и кој делови 

од кабината биле оштетени, а од друга страна било наведено дека возилото не 

можело да се вози, а од трета страна пак тужителот тврдел дека возилото во 

возна состојба го однел при тужениот, како и тоа дека не била платена 

профактурата и наведено било во разните фактури, калкулации, работни налози, 

испратници, дека и други работи биле оштетени, а како не бил платен износот 
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на профактурата, потоа бидејќи намерата кај тужителот не била неоснована ами 

соодветно на работата која ја обавувал тужениот, истиот сакал да му заштеди на 

тужениот, и истиот презел ризици при обавување на таквите работи при 

тужениот кои ризици биле нормални соодветно на дејноста која ја обавувал 

тужениот и содветно на работата која ја обавувал тужителот, кое нешто секому 

можело да се случи, кога патот по кој врвел тужителот не бил забранет за 

сообраќај и користење и немало знак за забрана за користење на тој пат, кога 

незгодата била настаната поради условите на теренот и пролизгување на 

земјиштето, кога постоел подолг пат, а тужителот сакал да му заштеди на 

тужениот, поминувајќи го патот по кој што врвел, кога туженото не спровело 

дисциплинска постапка за да ја утврди вината на тужителот. 

 

 Врз основа на вака утврдената фактичка состојба, првостепениот суд со 

обжалената пресуда го уважил тужбеното барање на тужителот и ја поништил 

како незаконита одлуката на тужениот за откажување на договорот за 

вработување со отказен рок број ... од 15.09.2008 година  со која на тужителот 

му престанал работниот однос на ден 17.10.2008 година и го задолжил 

тужениот, тужителот да биде вратен на работа на работно место соодветно на 

неговата стручна подготовка. 

 

По наоѓање на овој суд, ваквата одлука на првостепениот суд е 

погрешна, бидејќи овој суд не се согласува со констатацијата на првостепениот 

суд дека оспореното решение е незаконито. Ова од причини што првостепениот 

суд од изведените докази извел погрешен заклучок дека не постои вина кај 

тужителот за превртувањето на возилото ... – ... со рег.бр... и дека тужениот не 

спровел дисциплинска постапка за да ја утврди вината на тужителот, бидејќи од 

изведените докази неоспорно е дека на ден 13.08.2008 година тужителот 

управувајќи со возилото ... – ... со рег.бр..., сопственост на тужениот, упатувајќи 

се кон објектот: санација на мостови Г., без да изврши правилна проценка на 

теренот, несовесно и непромислено, со возилото навлегол во тесен пат кој бил 

забранет за сообраќај и користење, со што предизвикал превртување на 

возилото со товарот, при што подоцна дошло и до стврднување на бетонот. 

Тужениот во конкретниот случај спровел постапка за утврдување на 

одговорноста на тужителот, односно по поднесената пријава од страна на 

раководителот на транспорт кај тужениот, П.П., како и дадената изјава на 

тужителот, записникот од страна на комисијата на тужениот истиот утврдил 

дека истиот предизвикал штета како на возилото ... – ... со рег.бр..., сопственост 

на тужениот, така и на бетонот кој го пренесувал кој се стврднал и не бил 

употреблив, па отука недржи констатацијата на првостепениот суд дека 

тужителот не сторил никаква штета на тужениот и дека тужениот не спровел 

дисциплинска постапка за да утврди вина на тужителот, од што произлегува 

дека тужителот ја сторил повредата на начин како што е опишано во оспорената 

одлука за откажување на договорот за вработување со отказен рок. Начелно, 

Законот за работните односи не пропишува некои посебни правила за водење на 

постапка за утврдување на одговорност на работникот поради кршење на 

работниот ред и дисциплина и на работните обврски, што може да доведе до 

давање на отказ на договорот за вработување. Во текот на постапката за 
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утврдување на кршењето на работниот ред и дисциплина или работните оврски 

надлежниот орган кај работодавачот е должен да утврди (провери) дали 

навистина работникот го сторил определеното дејствије за кое се товари, а кое 

претходно е санкционирано како кршење на работниот ред и дисциплина или 

работните обврски, и дали истиот е виновен. Во конкретниов случај тужениот 

спровел постапка и ја утврдил вината на тужителот. Тужителот освен со својата 

изјава не доставил ниту еден друг доказ дека истиот не е виновен за 

сообраќајната незгода. 

 

Овој суд наоѓа дека првостепениот суд одлучувајќи на наведениот начин  

погрешно го применил материјалното право. 

 

 Согласно член 81 став 1 од ЗРО (со наслов Откажување на договорот за 

вработување поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните 

обврски со отказен рок) - Работодавачот може да го откаже договорот за 

вработување на работникот поради кршење на работниот ред и дисциплина или 

неисполнување на обврските утврдени со закон, колективен договор, акт на 

работодавачот и договорот за вработување со отказен рок, особено ако: ….. 7) 

со средствата за работа не постапувал совесно или во согласност со техничките 

упаства за работа.  

 

 Согласно член 72 од ЗРО – Ако работодавачот го откажува договорот за 

вработување, е диолжен да го наведе основот за отказот, утврдена со закон, 

колективен договор и акт на работодавачот и да ја докаже основаноста на 

причината која го оправдува отказот. 

 

 Согласно член 12 став 1 од ЗРО, меѓу другото, при престанување на 

важноста на договорот за вработување треба да се почитуваат и меѓународните 

договори што ја обврзуваат Р.М., па од тие причини овој суд ја имаше предвид 

и одредбата од Конвенцијата 158 за престанок на работниот однос по 

иницијатива на работодавачот, како и Препораката 166 за престанок на 

работниот однос по иницијатива на работодавачите. 

 

 Во конкретниов случај тужителот управувајќи со возилото ... – ... со 

рег.бр...., сопственост на тужениот, упатувајќи се кон објектот: санација на 

мостови Г., без да изврши правилна проценка на теренот, несовесно и 

непромислено, со возилото навлегол во тесен пат кој бил забранет за сообраќај 

и користење, со што предизвикал превртување на возилото со товарот, при што 

подоцна дошло и до стврднување на бетонот со што му предизвикал 

материјална штета на тужениот. Истото произлегува од изведените докази, како 

и од увидот на фотографиите кои како доказ се доставени од страна на 

тужениот. Вината на тужителот е во тоа што тужителот ја предизвикал 

незгодата од невнимание, управувајќи го возилото ... – ... со рег.бр..., 

сопственост на тужениот, а кое било натоварено со бетон одбрал да вози по пат 

кој бил некатегоризиран и не придржувајќи се кон собраќајната сигнализација 

(видно од увид во фотографиите кои се доставени како доказ дека на местото 

постои нееиспрекината бела линија која сигнализира дека е забрането било 
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какво приклучување на возила на главниот пат) сакал да се приклучи кон 

главниот пат на место каде нема легален приклучок и каде постоела висинска 

разлика на конфигурацијата на земјиштето, па истиот како работник со 

долгогодишно искуство т.е. над 30 години работен стаж (по негово кажување) 

не постапил совесно со возилото кое му било доверено од страна на тужениот и 

поради свое невнимание му предизвикал штета на тужениот.    

 

Во однос на трошоците на постапката, бидејќи тужителот не успеа во 

спорот, согласно член 148 став 1 и 160 став 2 од ЗПП овој суд го задолжи 

тужителот на тужениот да му ги надомести трошоците за такса за жалба во 

износ од 2 х 3.000,оо денари или вкупно 6.000,оо денари. Што се однесува до 

бараните трошоци од страна на тужениот за застапувања 9 х 500,оо денари или 

вкупно 45.000,оо денари овој суд не ги прифати од причини што тужениот не 

беше застапуван од адвокат, а за бараните патните трошоци истиот не достави 

никаков доказ.   

 

Имајќи го во предвид погоренаведеното, согласно член 361 точка 3 и 4 

од ЗПП, се одлучи како во изреката на оваа одлука. 

 

          АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, РОЖ.бр.20/2010 од 13.04.2010 г. 
 

               Претседател на совет – судија 

        Зариф Зеќири, с.р. 
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  2. Работни спорови - Поради настаната финансиска состојба 

работодавачот може да пристапува кон преземање на конкретни мерки за 

намалување на реалните трошоци како и намалување на бројот на 

вработените со спроведување на постапка на бодирање  на дотогашните 

вработени за работно место кое се намалува и со измена и дополна на 

Правилникот за систематизација при што треба да биде известена и 

синдикалната организација согласно член 76 став 1 точка 3 од ЗРО. 

   

 

 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Изет Исмаили – претседател на советот, Златко Анѓелкоски и Рафис Идризи – 

членови на советот, во правната работа на тужителот Д. В. од Г., против 

тужениот Здружение на ....  Г.- Г., за работен спор, врдност неопределена, 

одлучувајќи по жалбата на тужителот, изјавена преку полномошникот Љ. Л., 

адвокат од Г., против пресудата на Основниот суд во Гостивар, РО бр.67/09 од 

20.09.2010 година, на нејавна седница на советот одржана на ден 25.01.2011 

година, донесе: 

  

 

П Р Е С У Д А 

 

 

ЖАЛБАТА на тужителот Д. В. од Г., изјавена преку полномошникот Љ. 

Л., адвокат од Г., СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 

 

 ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Гостивар, РО бр.67/09 од 20.09.2010 

година СЕ ПОТВРДУВА.   

   

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

Основниот суд Гостивар со обжалената пресуда ги одбил како 

неосновани тужбата и тужбеното барање на тужителот Д. В. од Г., да се укине 

одлуката на тужениот Здружение на ...  Г.-Г., за отказ на договорот за 

вработување од деловни причини број ... од 22.10.2009 година, како и да се 

задолжи тужениот да го врати тужителот на работа на исто работно место и 

работни задачи кој ги извршувал пред донесувањето на одлуката. Воедно го 

задолжил тужителот да на тужениот му ги надомести процесните трошоци во 

вкупен износ од 13.260,00 денари во рок од 8 дена по приемот на пресудата, 

додека поголемиот износ на име процесни трошоци во износ од 22.620,00 

денари од досудениот износ од 13.260,00 денари, го одбил како неосновано. 
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 Незадоволен од вака донесената пресуда останал тужителот  кој преку 

неговиот полномошник изјавил навремена жалба со која ја напаѓа 

првостепената пресуда поради суштествени повреди на одредбите на 

парничната постапка, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба, 

погрешна примена на материјалното право и одлуката за трошоците, со предлог 

жалбата да се уважи, обжалената пресуда укине и предметот да се врати на 

повторно судење пред првостепениот суд, со напаствија за донесување на 

правилна и законита одлука. 

    

 Одговор на жалба не е поднесен.  

 

Апелациониот суд Гостивар постапувајќи по жалбата, обжалената 

пресуда и сите списи во предметот, во смисла на член 351  и член  354 од ЗПП, 

најде: 

 

 Жалбата на тужителот изјавена преку неговиот полномошник е 

неоснована. 

   

Неоснован е жалбениот навод за сторени суштествени повреди на 

одредбите од парничната постапка. 

 

Овој суд во смисла на одредбата од член 354 став 1 од ЗПП, ја 

испитуваше обжалената пресуда во границите на жалбените причини, а по 

службена должност внимавајќи на сторени суштествени повреди на одредбите 

на парничната постапка од член 343 став 2 точките 1,2,3,5,10,11,13 и 14 од ЗПП, 

најде дека со донесувањето на обжалената пресуда не е сторена ниту една од 

суштествените повреди на кои овој суд внимава по службена должност, бидејќи 

обжалената пресуда е јасна, разбирлива, непротивречна, со доволно 

образложени причини за одлучните факти од кои се раководел судот при 

одлучувањето, поради што истата може со сигурност да се испита.  

 

Неоснован е жалбениот навод во жалбата на тужената за погрешно 

утврдена фактичка состојба.  

 

Имено, од изведените докази во текот на постапката, а во смисла на чл. 7 

и 8 од ЗПП, првостепениот суд правилно утврдил дека тужителот бил на 

работен однос кај тужениот на неопределено работно време на работното место 

администратор, на кое работно место покрај тужителот беа и двајца други 

извршители. Работниот однос му престанал кога тужениот на ден 22.10.2009 

година, донел одлука под број ..., за откажување на договорот за вработување 

од деловни причини. Против наведената одлука тужителот изјавил приговор до 

тужениот кои се евидентирани под броеви ... од 09.11.2009 година, и истите со 

одлука на извршниот одбор на тужената страна под број ... од 09.11.2009 

година, биле одбиени како неосновани додека одлуката на тужената страна е 

потврдена. Тужениот поради настанатите негативни финансиски состојби 

пристапила кон превземање на конкретни мерки и со намалување на реалните 

трошоци како и редуцирање односно намалување на бројот на вработените, 
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спровел постапка за бодирање на досегашните тројца администратори кое 

работно место било намалено од три на два, од кое бодирање тужителот добил 

најмал број бодови од останатите двајца вработени односно добил 87 бодови. За 

притстапување на вакви промени со измена и дополна на правилникот за 

систематизација на работните места при тужената страна, тужената страна ја 

известила и Синдикалната организација при тужената страна. Исто така на 

тужителот од страна на тужениот му биле исплатени испратнини согласно 

неговиот работен стаж. Незадоволен од ваквата одлука тужителот во заштита на 

своите права од работен однос поднел тужба. 

 

Ваквата фактичка состојба според овој суд е целосна и јасна и е во 

согласност со изведените докази во текот на постапката. 

 

Предмет на оценка на овој суд беа жалбените наводи истакнати во 

жалбата на тужителот изјавена преку неговиот полномошник за тоа дека 

првостепениот суд при донесување на обжалената пресуда исклучиво се 

раководел на доказите предложени од страна тужениот без притоа да ги има во 

предвид Законот за работни односи, односно воопшто не го зел во предвид 

членот 76 став 2 од ЗРО во кој е нормирано дека работодавачот е должен во 

случај на откажување на договорот за вработување од деловна причина да 

провери дали е можно да го вработи работникот под променети услови или на 

други работи, односно дали е можно да се доквалификува, односно 

преквалификува за друга работа. Ако постои таа можност, работодавачот на 

работникот му понудува склучување на променет договор за вработување, кое 

нешто претставува апсолутна повреда во постапката. 

 

Овој суд ги ценеше ваквите жалбени наводи но истите ги одби како 

неосновани од причина што во конкретниов случај се работи за отказ на 

договорот за вработување поради престанок од потребата за вршење на 

одредена работа под условите наведени во договорот за вработување заради 

економски, организациони, технолошки, структурни или слични причини на 

страна на работодавачот,  при што во конкретниот случај од страна на тужениот 

е утврдено дека не е можно да се вработи работникот под променети услови 

или на други работи, односно не било можно да се доквалификува, односно 

преквалификува за друга работа односно непостоела можност, работодавачот 

на работникот да му понуди склучување на променет договор за вработување, 

што значи дека првостепениот суд правилно го применил член 76 став 1 точка 3 

од Законот за работни односи. 

 

Неосновани се жалбените наводи за тоа дека првостепениот суд 

погрешно постапил кога ја донел обжалената пресуда без притоа да го има во 

предвид фактот што одлуката за отказ на договорот за вработување од деловни 

причини е донесена додека тужителот се наоѓал на боледување, при што во 

конкретниов случај е постапено спротивно на  член 77 точка 3 од ЗРО. 

 

Овие жалбени наводи се неосновани од причина што во конкретниов 
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случај не се работи за повреда на член 77 точка 3 од ЗРО, бидејќи во член 77 

точка 3 од ЗРО е нормирано дека како неоснована причина за откажување на 

договорот за вработување е одобрено отсуство заради болест или повреди, 

бременост, раѓање и родителство и нега на член на семејството, додека во 

конкретниов случај се работи за отказ на договорот за вработување не поради 

тоа што на тужителот му е одобрено отсуство заради болест туку отказот е 

даден од деловни причини, а фактот што тужителот бил на боледување не 

претставува пречка за престанок на работниот однос по овој основ, а воедно 

отказот на договорот за вработување му бил врачен на договорната страна, на 

која и се откажува договорот за вработување, на кој отказ истиот вложил 

приговор. 

  

Предмет на оценка на овој суд беа и жалбените наводи за тоа дека во 

конкретниов случај е направена повреда на член 98 од ЗРО, бидејќи тужениот 

на работното место од тужителот го вработил лицето Ц. В., веднаш откако на 

тужителот му е врачен отказот. 

 

Овој суд ги ценеше и ваквите жалбени наводи но истите ги одби како 

неосновани од причина што членот 98 е бришан со член 6 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за работните односи објавен во 

„Службен весник на Република Македонија“ број 106/2008 од 27.08.2008 

година. 

 

Предмет на оценка на овој суд беа и жалбените наводи за тоа дека 

отказот на договорот за вработување е тенденциозен бидејќи пред Основниот 

суд Гостивар по кривичниот предмет заведен против директорот под 

КИ.бр.59/09 а додека осомничените се наоѓале на издржување на мерка притвор 

по наведениот предмет од страна на финансовата инспекција во просториите кај 

тужениот побарано е од тужителот и од другите службени лица меѓу кои и од 

тужителот да му се предаде целокупната документација која ја барала 

финансовата полиција, па тужителот извршувајќи ги своите работни обврски, 

бараната документација од делот на неговата работа ја дал на увид на 

финансовата полиција па по излегувањето од притвор на директорот на 

тужениот и другите лица кои биле во притвор по предметот КИ.бр.59/09 

направени измените и дополнувањата на систематизацијата на работните места. 

 

Овој суд ги ценеше ваквите жалбени наводи но истите ги одби како 

неосновани од причина што во конкретниов случај тужениот поради 

настанатите негативни финансиски состојби пристапила кон превземање на 

конкретни мерки и со намалување на реалните трошоци како и редуцирање 

односно намалување на бројот на вработените, спровел постапка за бодирање 

на досегашните тројца администратори кое работно место било намалено од 

три на два, од кое бодирање тужителот добил најмал број бодови од останатите 

двајца вработени односно добил 87 бодови а за притстапување на вакви 

промени со измена и дополна на правилникот за систематизација на работните 

места при тужената страна, тужената страна ја известила и Синдикалната 
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организација при тужената страна, што значи дека во конкретниов случај 

постапката е спроведена согласно член 14, 15, 16 и 17 став 1 од Колективниот 

договор на тужениот како и членовите 76 став 1 и 3, член 95 став 1 и член 97 

став 1 точка 2 од Законот за работни односи. 

  

Имајќи го сето ова во предвид првостепениот суд правилно постапил 

кога донел одлука онака како што е наведено во диспозитивот на обжалената 

пресуда. 

 

Врз основа на сето ова погоре наведено неосновани се жалбените наводи 

за погрешна примена на материјалното право.  

 

При една вака правилно утврдена фактичка состојба и при непостоење 

на суштествени повреди на одредбите од парничната постапка првостепениот 

суд правилно го применил и материјалното право.  

 

Предмет на оценка на оценка на овој суд беа и жалбените наводи 

истакнати во жалбата на тужителот изјавена преку неговиот полномошник во 

однос на трошоците по постапката, но овој суд истите ги одби како неосновани 

од причина што првостепениот суд таквите трошоци правилно ги одмерил и 

правилно постапил согласно член 148 и 149 од ЗПП, согласно Тарифата за 

награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите и согласно Законот 

за судски такси. 

 

Со оглед на погоре изложеното, следуваше да се одлучи како во изреката 

на оваа пресуда, согласно член 357 од ЗПП. 

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, РОЖ бр.7/11 од 25.01.2011 година. 

            

                 Претседател на совет - судија 

                                 Изет Исмаили с.р 
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 3. Работни спорови - Тоа што работникот не го исвестил директорот 

во рок од 48 часа дека е на боледување, меѓутоа го сторил наредниот ден, не 

може да претставува основа дека работникот сторил повреда на работниот 

ред и дисциплина во смисол на член 81 став1 точка 6 од ЗРО. 

 

 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Изет Исмаили – претседател на советот, Рафис Идризи и Златко Анѓелкоски – 

членови на советот, во правната работа на тужителот П. Р. од М. Б., против 

туженото ЈП В. од М. Б., за поништување на одлука за престанок на работен 

однос со отказен рок, вредност неопределена, одлучувајќи по жалбата на 

тужителот,  изјавена преку полномошникот Т. И. Ј., адвокат од К., против 

пресудата на Основниот суд Кичево РО.бр. 63/2010 од 17.12.2010 година, на 

нејавна седница на советот одржана на ден 10.05.2010 година, донесе, 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 ЖАЛБАТА на тужителот П. Р. од М.Б., изјавена преку полномошникот 

Т. И. Ј., адвокат од К., СЕ УВАЖУВА. 

 

 ПРЕСУДАТА на Основниот суд Гостивар, Кичево РО.бр. 63/2010 од 

17.12.2010 година, СЕ ПРЕИНАЧУВА и СЕ ПРЕСУДУВА: 

 

СЕ УСВОЈУВА тужбеното барање на тужителот П. Р. од М. Б. 

  

СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за откажување на договорот за 

вработување со отказен рок на тужителот бр.03-258 од 24.07.2009 година, 

донесено од работодавецот ЈП В. од М. Б. 

 

 СЕ ЗАДОЛЖУВА туженото да го врати тужителот на работа и работни 

задачи-работно место возач на трактор, со сите права од работен однос, како и 

да му ги надомести на тужителот трошоците по постапката во вкупен износ од 

48.200,00 денари, а во рок од 8 дена по приемот на оваа пресуда. 

 

ПОГОЛЕМОТО БАРАЊЕ на тужителот за надомест на трошоци по 

постапката од досудениот износ до побараниот од 49.700,00 денари, СЕ 

ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНО. 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

Основниот суд Кичевo со обжалената пресуда го одбил тужбеното 

барање на тужителот со кое бара да се поништи одлуката за откажување на 
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договорот за вработување со отказен рок на тужителот, под бр... од 24.07.2009 

година, донесено од страна на работодавачот ЈП В. од М. Б., како и да се 

задолжи туженото да го врати тужителот на работа и работни задачи – работно 

место возач на трактор, со сите права од работен однос, како и да му ги 

надомести трошоците сторени во оваа постапка во вкупен износ од 42.800,00 

денари, а се во рок од 8 дена по приемот на пресудата , под страв на присилно 

извршување, како барање неосновано. Воедно судот одлучил секоја странка 

сама да ги сноси своите трошоци во постапката. 

 

 Незадоволен од вака донесената пресуда останала тужителот  кој преку 

полномошникот Т. И. Ј., адвокат од К.. изјавил навремена жалба со која ја 

напаѓа првостепената пресуда поради битни повредина одредбите од ЗПП, 

погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на 

материјалното право, со предлог жалбата да се уважи, обжалената пресуда да се 

укине и предметот да го врати на повторно разгледување или истата да ја 

преиначи во корист на тужителот.  

    

Одговор на жалба не е поднесен. 

 

Апелациониот суд Гостивар постапувајќи по жалбата, обжалената 

пресуда, сите списи во предметот, во смисла на член 351  и член  354 од ЗПП, 

најде: 

 

 Жалбата на тужителот изјавена преку полномошникот Т. И. Ј., адвокат 

од К. е основана. 

   

Основан е жалбениот навод за сторени суштествени повреди на 

одредбите од  чл. 343  ст.2 т.13 од ЗПП. 

 

 Овој суд испитувајќи ја обжалената пресуда во границите на жалбените  

наводи, а внимавајќи по службена должност на сторени суштествени повреди 

на одредбите на парничната постапка од чл.354 од ЗПП и правилна примена на 

материјалното право, најде дека со обжалената пресуда  сторена е суштествена 

повреда од чл.343 ст.2 т.13 од ЗПП, од причина што првостепената пресуда е 

нејасна, неразбирлива, и со противречности помеѓу образложението и изреката, 

без доволно причини за решителните факти, а утврдените факти 

непроизлегуваат од утврдените докази, заради што истата неможе во целост да 

се испита. 

  

Имено, од изведените докази во текот на постапката, а во смисла на чл. 7 

и 8 од ЗПП, првостепениот суд утврдил дека тужителот бил вработен при 

туженото со договор за работа на работно место возач на трактор. Истиот иако 

бил болен, во рок од 48 часа писмено не го известил работодавачот за тоа, но по 

истекот од 48 часа тој доставил до работодавачот извештј за спреченост од 

работа и тоа за спреченост во работните денови 7-ми и 8.07.2009 година, а 

боледувањето го донесол на 09.07.2009 година, при што туженото донело 

одлука под број ... од 24.07.2009 година, за откажување на договорот за 
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вработување со отказен рок поради кршење на работниот ред и дисциплина, кој 

отказен рок од месец дена започнал да тече наредниот ден од денот на приемот 

на одлуката. На ваквата одлука истиот поднел приговор во законски 

предвидениот рок до управниот одбор при туженото, но истиот во законски 

предвидениот рок не добил одлука по однос на приговорот ниту пак воопшто 

таква одлука добил. При ваква состојба на работите тужбеното барање на 

тужителот е неосновано. 

 

Според овој суд, на вака утврдена фактичка состојба во обжалената 

пресуда првостепениот суд погрешно го применил материјалното право кога 

одлучил да го одбие тужбеното барање на тужителот  со кој бара да се поништи 

одлуката за откажување на договорот за вработување со отказен рок под бр... од 

24.07.2009 година, донесена од страна на работодавецот – туженото, како и да 

го задолжи туженото, да го врати тужителот на работа и работни задачи – 

работно место возач на трактор со сите права од работен однос. 

 

Имено според чл.77 точка 3 од ЗРО, Неоснована причина за откажување 

на договорот за вработување е одобрено отсуство заради болест или повреди, 

бременост, раѓање и родителство и нега на член на семејството.  

 

Според чл. 81 ст.1 т.6 од ЗРО, работодавачот може да му го откаже 

договорот за вработување на работникот поради кршење на работниот ред и 

дисциплина или неисполнување на обврските утврдени со закон, колективен 

договор, акт на работодавачот и договорот за вработување со отказен рок, 

особено ако поради болест или оправдани причини отсуствува од работа, а за 

тоа во рок од 48 часа, писмено не го извести работодавачот. 

 

Имајќи ги во превид погорецитираните одредби од ЗРО, според овој суд 

во конкретниов случај неможе да дојде до примена на одредбите од чл. 81 ст.1 

т.6 од ЗРО, бидејќи видно од изведените докази во текот на постапката односно 

видно од извештајот за привремена спреченост за работа издаден од овластен 

лекар на име на тужителот, овој суд утврди дека тужителот поради болест бил 

спречен за работа во периодот од 07 и 08.07.2009 година. Тужителот се јавил на 

лекар на 07.07.2009 година, а боледувањето му е заклучено до 21.07.2009 

година. Одлуката за престанок на работниот однос на тужителот со отказен рок 

од 1 месец, туженото ја донел на 24.07.2009 година, што значи дека за 

времетраењето за привремената спреченост за работа на тужителот поради 

болест е донесено после истекот за рокот за боледување, а тужителот 

приговорот против одлуката за престанок на работен однос го поднел во 

законскиот рок, додека извештајот за спреченост за работа поради болест го 

доставил на 09.07.2009 година. Меѓутоа, тужениот иако во моментот на 

одлучувањето оценил дека тужителот писмено не го известил туженото во рок 

од 48 часа дека е на боледување, одлучил да му престане работниот однос на 

тужителот со откажување на договорот за вработување со отказен рок под бр... 

од 24.07.2009 година. Имајќи предвид погоре изнесеното овој суд смета дека  во 

конкретниот случај тужителот во спорниот период не бил неоправдано отсутен 
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од работа, туку напротив тужителот оправдано отсуствувал од работа, а тоа го 

докажал со доставување на извештајот за привремена спреченост за работа 

поради болест, додека тоа што тужителот не го известил директорот во рок од 

48 часа дека е на боледување, не може да биде основа преку кој би се 

прифатило дека тужителот сторил повреда на работниот ред и дисциплина во 

смисла на одредбите од Законот за работни односи на основа кои на тужителот 

му е изречен престанок на работниот однос.  

 

Имајќи го во предвид сето ова според овој суд во конкретниот случај 

тужителот не го прекршил работниот ред и дисзиплина, а донесувањето на 

ваквата одлука со вакви последици не може да се примени во конкретниот 

случај, посебно затоа што нема настанато никаква штета за работодавецот, па 

од погоре наведените причини и откажувањето на договорот за вработување е 

извршено спротивно на Законот за работни односи и тоа со повреда на чл.77 

ст.3 од ЗРО, па бидејќи боледувањето му се смета како оправдано отсуство, и 

истото навреме во писмена форма го доставил при службвата при туженото, 

овој суд смета дека донесената одлука е незаконита, а ова од причина што во 

услови кога тужителот во периодот од 07 и 08.07.2009 година, поради болест 

бил спречен и оправдано отсустен од работа. Оттука, нејавувањето на 

директорот во рок од 48 часа преставува посебна повреда на работните обврски, 

утврдено со одредбата од чл. 81 ст.1 т.6 од Законот за работни односи, а за која 

повреда тужителот од тужениот не е земен на одговорност, иако за ваква 

повреда му е изречен престанок на работниот однос со откажување на 

договорот за вработување. Значи, овој суд смета дека во конкретниот случај 

тужителот не сторил кршење на работната дисциплина-неоправдано отсуство 

од работа во спорниот период, односно не сторил кршење на работната 

дисциплина во смисла на чл.81 ст.1 т.6 од ЗРО и дека спротивно на оваа 

одредба туженото му изрекол престанок на работниот однос. 

 

Во однос на одлуката за трошоците овој суд донесе одлука онака како 

што е наведено во изреката а согласно 148, 149 и 158 од ЗПП, како и согласно 

Тарифата за награда и надоместок за работата на адвокатите и Законот за 

судски такси, и го задолжи тужениот на тужителот да му ги надомести на 

тужителот трошоците по постапката во вкупен износ од 48.800,00 денари, од 

кои 3.000,00 ден., такса за тужба и одлука, 1.300,00 ден., за состав на 

полномошно, 3.900,00 ден., за состав на тужба, 27.300,00 ден., за 7 застапувања 

со сатнина и паушал, 3.000,00 ден., за состав на жалба 3.000,00 ден, за такса за 

жалба и 1.300,00 ден., за состав на трошковник, како и 3.000,00 ден., за состав 

на предметната жалба и 2.400,00 ден., за такса за предметната жалба. 

Поголемото барање на тужителот за надомест на трошоците по постапката за 

состав на предметната жалба од побараниот износ од 3.900,00 ден., до 

досудениот износ од 3.000,00 ден., го одби како неосновано бидејќи таквото 

барање не е во согласност со чл.8 од Тарифата за награда и надоместок за 

работата на адвокатите. Воедно овој суд го одби поголемото барање на 

тужителот за надомест на трошоците по постапката за такса за предметната 

жалба од побараниот износ од 3.000,00 ден., до досудениот износ од 2.400,00 

ден од причина што видно од барањето за присилна наплата на судска такса од 
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Основниот суд во Кичево, побарано е од Управата за јавни приходи присилна 

наплата на 2.400,00 ден., за такса за жалба. 

 

Предвид на погореизнесеното, а во смисла на член 361 точка 4 од ЗПП, 

следуваше да се донесе одлука како во изреката на ова решение.   

 

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, РОЖ бр.47/11 од 10.05.2011 година. 

           

                Претседател на совет - судија 

                                 Изет Исмаили с.р. 
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  4. Работни спорови - Oдлуката на Уставниот суд на РМ со која се 

укинуваат извесни законски одредби произведува правно дејство од денот 

на објавување во „Службен весник на Република Mакедонија“, што значи 

не постои нејзино ретроактивно дејствие, така што не постои погрешна 

примена на материалното право во случај кога судот не земајќи ги предвид 

укинатите одредби од законот за периодот после објавувањето на таа 

одлука на Уставниот суд на РМ. 

 

 

 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Изет Исмаили – претседател на советот, Рафис Идризи и Златко Анѓелкоски – 

членови на советот, во правната работа на тужителите Б. М. и М. Ш., против 

тужениот Р. М., основ,  надомест од работен однос, вредност 10.000,00 денари, 

одлучувајќи по жалбата на тужениот, изјавена против пресудата на Основниот 

суд во Гостивар, РО.бр.84/10 од 03.06.2011 година, на нејавна седница одржана 

на ден 28.12.2011 година, го донесе следната: 

 

П Р Е С У Д А 

 

ЖАЛБАТА на тужениот Република Македонија-Министерство за 

внатрешни работи на РМ,  СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА . 

 

ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Гостивар, РО.бр.84/10 од 03.06.2011 

година, СЕ ПОТВРДУВА. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 Со обжалената пресуда се усвојува тужбеното барање на тужителите и се 

задолжува тужениот Република Македонија-МВР- Скопје на првотужителот 

Б.М да му исплати разлика на име хранарина за временски период од 11.04.2008 

год до 31.12.2008 година износ од 10.707,00 денари, како и додаток на плата за 

извршување на полициски работи за период од 11.11.2007 година до 31.08.2008 

година сума во вкупен износ од 12.968,00 денари, со казнена камата пресметано 

од денот на поднесувањето на тужбата на 18.03.2010 година па се до конечната 

исплата. Се задолжува тужениот РМ-МВР- Скопје на второтужителот М.Ш да 

му исплати разлика на име хранарина за временски период од 11.04.2008 год до 

31.12.2008 година износ од 11.758,00 денари, како и додаток на плата за 

извршување на полициски работи за период од 11.11.2007 година до 31.08.2008 

година сума во вкупен износ од 14.557,00 денари, со казнена камата пресметано 

од денот на поднесувањето на тужбата на 18.03.2010 година па се до конечната 

исплата. Се задолжува тужениот да им ги надомести на тужителите трошоците 

по постапка солидарно во износ од 19.484,00 денари а сето тоа во рок од 8 дена 

од правосилноста на пресудата под страв на присилно извршување. Поголемото 
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барање  на тужителите за надомест на трошоците од досудениот износ од 

19.484,00 денари до побараниот износ од 24.562,56 денари се одбива како 

неосновано. 

 

 Незадоволен од ваквата пресуда останал тужениот кој со навремена 

жалба ја побива истата поради суштествени повреди на одредбите од 

парничната постапка, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и 

погрешна примена на материјалното право, со предлог жалбата да се уважи, 

првостепената пресуда да се укине и предметот да се врати на повторно судење 

или истата ја преиначи така што ќе го одбие тужбеното барање на тужителот во 

целост како неосновано. 

 

 Одговор на жалба не е поднесен. 

 

Апелациониот суд Гостивар испитувајќи обжалената пресуда, согласно 

член 351, 354  од ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите во предметот, најде дека, 

 

 Жалбата на тужениот е неоснована. 

 

Неоснован е жалбениот навод за сторени суштествени повреди на 

одредбите од парничната постапка. 

 

Овој суд во смисла на одредбата од член 354 став 1 од ЗПП, ја 

испитуваше пресудата во границите на жалбените причини, а по службена 

должност внимавајќи на сторени суштествени повреди на одредбите на 

парничната постапка од член 343 став 2 точките 1,2,3,5,10,11,13 и 14 од ЗПП, 

најде дека со донесувањето на обжалената пресуда не е сторена ниту една од 

суштествените повреди на кои овој суд внимава по службена должност, бидејќи 

пресудата е јасна, разбирлива, непротивречна, со доволно образложени 

причини за одлучните факти од кои се раководел судот при одлучувањето, 

поради што истата може со сигурност да се испита.  

 

 Неоснован е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба. 

 

 Имено, врз основа на изведените докази, првостепениот суд утврдил 

дека тужителите се вработени при тужениот со решенија издадени од 

Министерството за внатрешни работи на Р.Македонија –Скопје, истите се 

распоредени на работни места  а које распоредување е утврдено со 

Правилникот за систематизација на работни места при МВР на РМ , со 

утврдено средно образование , со потребно работно искуство од 0 години за 

првотужителот и со потребно работно искуство од 8 години за второтужителот 

и со статуас  на полицаец односно дежурен во ПС во полициска станица за 

обезбедување на државна граница , на тужителите им се утврдени 520 бода за 

првотужителот и 570 бода за второтужителот, и додаток на плата, а по основ на 

работно искуство од 0,5 % од износот на средства за плата утврдени во 

диспозитивот на решението на тужениот за распоредување и тоа за секоја 
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започната година пензиски стаж како и зголемен износ на плата за 30% поради 

видот, природата и сложеноста на функцијата на Министерството за внатрешни 

работи, а особено  за подобрување на организацијата на работата во делокругот 

на единицата како и за остварување на подобри резултати во работењето на 

друго работно место. На тужителите за временски период од 11.04.2008 година 

до 31.12.2008 година, тужениот не им плаќал разлика за хранарина и додаток на 

плата заради посебните услови за работа. Поради овие причини тужителите со 

ова тужба бараат да им биде надоместено разликата на име хранарина за период 

од 11.04.2008 година до 31.12.2008 година износ од 10.707,00 денари и додаток 

на плата за извршување на полициски работи за период од 11.11.2007 година до 

31.08.2008 година сума во износ од 12.968,00 денари, исто така и на 

второтужителот за истиот период сума во износ од 14.557,00 денари на име 

додаток на плата за извршување на полициски работи, со казнена камата 

пресметано од денот на поднесувањето на тужбата на 18.03.2010 година па се 

до конечната исплата. 

 

Врз основа вака утврдената фактичка состојба, првостепениот суд 

правилно го применил матријалното право кога одлучил како во побиваната 

пресуда со која го усвоил поставеното тужбено барање на тужителите и се 

задолжува тужената да им исплати на првотужителот Б. М на име хранарина за 

временски период од 11.04.2008 год до 31.12.2008 година износ од 10.707,00 

денари, како и додаток на плата за извршување на полициски работи за период 

од 11.11.2007 година до 31.08.2008 година сума во вкупен износ од 12.968,00 

денари, со казнена камата пресметано од денот на поднесувањето на тужбата на 

18.03.2010 година па се до конечната исплата и на  второтужителот М. Ш. да му 

исплати разлика на име хранарина за временски период од 11.04.2008 год до 

31.12.2008 година износ од 11.758,00 денари, како и додаток на плата за 

извршување на полициски работи за период од 11.11.2007 година до 31.08.2008 

година сума во вкупен износ од 14.557,00 денари, со казнена камата пресметано 

од денот на поднесувањето на тужбата на 18.03.2010 година па се до конечната 

исплата како и да им ги надомести на тужителите трошоците по постапка 

солидарно во износ од 19.484,00 денари а сето тоа во рок од 8 дена од 

правосилноста на пресудата под страв на присилно извршување. 

 

Предмет на оценка на овој суд беа жалбените наводи истакнати во 

жалбата на тужената за тоа дека првостепениот суд погрешно утврдил дека на 

тужителите им следува разлика за помалку исплатен надомест за хранарина за 

периодот 2008 година и покрај неспорниот факт дека со одлука на Уставниот 

суд се укинати членовите 12 ст.1 и 13 од Законот за извршување на буџет. 

Имено, на 16 јануари 2008 година, Владата на Република Македонија и 

Конфедерацијата на слободни синдикати на Република Македонија склучија и 

влезе во сила Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република 

Македонија и тој се однесува на правните лица кои се финансираат од Буџетот 

на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.10/2008). Основа за склучување на овој колективен договор се членовите 204 

и 216 од Законот за работните односи според кои - на ниво на Република 

Македонија се склучува општ колективен договор за јавниот сектор, а го 
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склучуваат репрезентативното здружение на работодавачите и 

репрезентативниот синдикат на територијата на Република Македонија. Според 

член 21 став 1 алинеи 1 и 2 од овој колективен договор, работникот има право 

на надомест на трошоците поврзани со работа утврдени со закон и тоа за 

исхрана, доколку исхраната не е организирана, и на трошоци за превоз до и од 

работа во случаи кога нема организирано превоз во висина на најниските 

реални трошоци. Во ставот 2 од истиот член на Колективниот договор се 

определува дека висините на надоместоците од став 1 се усогласуваат со анекс 

на колективен договор на годишно ниво. Во член 49 од овој колективен 

договор, систематизиран во делот посветен на преодни и завршни одредби, се 

предвидува дека „висината на надоместоците од член 21 став 1 алинеи 1, 2, 3, 5 

и 6 потписниците на договорот ќе ги утврдат до крајот на 2008 година, а ќе се 

применуваат од почетокот на 2009 година. Имено, висината на надоместокот за 

исхрана за спорниот период е ограничен согласно паричните средства во 

Буџетот на РМ и Законот за извршување на Буџет на РМ, кој за овој период 

изнесува 2.300,00 денари, при што судот не ја зел во предвид Одлуката на 

Уставниот суд на РМ со која се укинати членовите 12 ст.1 и 13 од Законот за 

извршување на буџет за 2008 годинаа врз основа на кои буџетските корисници 

меѓу кои и вработените при МВР на РМ примале надомест за исхрана од 

2.300,00 денари нема ретроактивно дејство, што значи дека истата ќе се 

применува на односите кои настанале после стапувањето на оваа одлука. Сево 

ова значи дека Колективниот договор на МВР и Општиот колективен договор 

на стопанството на кои во пресудата се повикува првостепениот суд  може да се 

применат само после стапувањето во сила на одлуката на Уставниот суд а не и 

на односите кои настанале пред тоа. 

 

 Овој суд ги ценеше ваквите жалбени наводи но истите ги одби како 

неосновани. 

 

 Имено, според чл.113 ст.1 т.1 од ЗРО, Работникот има право на надомест 

на трошоци поврзани со работата за исхрана за време на работа, доколку се 

исплатува во паричен износ. Според ст. 3 од истиот член висината, основицата 

и рокот за пресметување и исплата на надоместокот на овие трошоци се 

утврдува со колективен договор. 

 

 Според чл.16 ст.1 од спогодбата за измена и дополнување на КД на МВР 

со кој е изменет чл.87 од Колективниот договор на РМ, работникот има право 

на надомест на исхрана доколку исрхраната не е организирана безплатно од 

страна на Министерството во висина од 25% од просечната плата на работник 

исплатена во РМ во последните 3 месеци. Според ст.2 од истиот член, 

надоместокот за исхрана се исплатува во месецот за тековниот месец. 

 

 Со одлука на Уставниот суд на РМ, УТ.бр.24/08 која се применува од 

11.04.2008 година се укинуваат член 12 став 1 и член 13 од Законот за 

извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година, кои одредби 

го ограничувале исплаќањето на надоместокот за исхрана на износ од 2.300,00 

денари и за патни трошоци во износ од 900,00 денари, и согласно ваквата 
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одлука на Уставниот суд на РМ повеќе нема законска пречка за исплата на 

надоместокот согласно чл.87 од Колективниот договор на РМ. 

 

 Имајќи ги во предвид погорецитираните законски одредби како и имајќи 

ја во предвид одлуката на  Уставниот суд на РМ, УТ.бр.24/08 која се применува 

од 11.04.2008 година, според овој суд првостепениот суд правилно постапил 

кога донел одлука онака како што е наведено во изреката на пресудата од 

причина што во конкретниот случај со донесената одлука на Уставниот суд на 

РМ, укинати се одредбите од член 12 став 1 и член 13 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2008 година, кои одредби го 

ограничувале исплаќањето на надоместокот за исхрана на износ од 2.300,00 

денари, што значи дека повеќе не постојат законски пречки за примена на 

надоместокот за исхрана од 25% од просечната плата на работник исплатена во 

РМ во последните 3 месеци, предвиден во чл. чл.16 ст.1 од спогодбата за измена 

и дополнување на КД на МВР со кој е изменет чл.87 од Колективниот договор 

на РМ. Врз основа на ова според овој суд тужениот и покрај тоа што била 

донесена одлуката на Уставниот суд им исплатувал на тужителите износи од по 

2.300,00 денари кој бил предвиден со чл. 13 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2008 година, наместо онака како што е 

предвидено во чл. .16 ст.1 од спогодбата за измена и дополнување на КД на 

МВР со кој е изменет чл.87 од Колективниот договор на РМ. 

 

 Воедно според овој суд во конкретниов спор не постои ретроактивно 

дејство на одлуката донесена од страна на Уставниот суд на РМ, УТ.бр.24/08, 

од причина што истата произведува правно дејство од денот на објавувањето 

во„Службен весник на Република Македонија“.а тоа е 11.04.2008 година, 

додека тужбеното барње на тужителот за исплата на разлика на надомест за 

исхрана, видно од поднесената тужба се однесува на периодот по 11.04.2008 

година, односно се однесува за периодот  од почетокот на примената на 

споменатата одлука па натаму.  

 

Предмет на оценка на овој суд беа и жалбените наводи за тоа дека 

првостепениот суд погрешно го применил материјалното право и во делот на 

зголемена плата во висина од 30% како додаток за полициските овластувања 

согласно Законот за полиција, бидејќи чл.101 од Законот за полиција е 

предвидено дека  природата и сложеноста на полициските работи како и поради 

тежината на работите посебните услови под кои тие се извршуваат износот на 

средствата наменети за плата за извршување на полициските работи се 

зголемува за 30% а овој член се однесува за полициските службеници а 

тужителите немат таков статус.  

 

Овој суд ги ценеше ваквите жалбени наводи и истите ги одби како 

неосновани. 

 

Имено, според чл.101 од Законот за полиција, (Сл бесник на РМ  бр.114 

од 03.11.2006 година), поради видот, природата и сложеноста на полициските 

работи, како и поради тежината на работите и посебните услови под кои тие се 
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извршуваат, износот на средствата наменети за плата за извршување на 

полициските работи се зголемува за 30%. Според чл.132 од истиот закон, овој 

закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник 

на Република Македонија", а ќе се применува по една година од денот на 

неговото влегување во сила. 

 

Според чл.12 ст.4 од ЗРО, Правата од работен однос утврдени со 

Уставот, закон и колективен договор не можат да се одземаат или ограничат со 

акти и дејствија на работодавачот. 

 

Имајќи ги во предвид погорецитираните законски одредби според овој 

суд, првостепениот суд правилно постапил кога донел одлука онака како што е 

наведено во делот за разлика во додаток на плати за извршување на полициски 

работи-полициски додаток за временски период од месец 11.11.2007 година до 

31.08.2008 година, од причина што во конкретниов слулчај тужениот имал 

временски период од 1 година да ја изврши сопствената систематизација а со 

тоа да може да започне со примена на законската одредба од чл.101 од Законот 

за полиција, а поради фактот што овој закон стапил во сила на 11.11.2006 

година а започнал да се применува на 11.11.2007 година, а тоа што тужениот не 

ја донел новата систематизација неможе да биде основа да на вработените им се 

ускратуваат правата од работниот однос предвидени со устав, закон или 

колективен договор. 

 

Врз основа на сето ова според овој суд, првостепениот суд правилно 

постапил кога донел одлука онака како што е наведено во обжалената пресуда.  

 

Врз основа на сето ова погоре наведено неосновани се жалбените наводи 

за погрешна примена на материјалното право.  

 

При една вака правилно утврдена фактичка состојба и при непостоење 

на суштествени повреди на одредбите од парничната постапка првостепениот 

суд правилно го применил и материјалното право. 

 

Неосновано е посебното барање на тужената поднесено врз основа на 

чл.372 ст.4 од ЗПП, по исклучок да се дозволи ревизија против второстепената 

пресуда против која не може да се изјави ревизија според ставот 2 од овој член. 

Во конкретниот случај, не се исполнети законските услови за дозволување на 

ревизија од чл.372 ст.4 од ЗПП, бидејќи согласно со став 5 на овој член 

одредбите од ставот 2 и 4 на овој член не се применуваат во оние спорови за 

кои со овој или со друг закон изрично е одредено дека за нив ревизијата не е 

дозволена. Во случајов, станува збор за таков спор за надоместоци од работен 

однос  чија вредност изнесува 10.000,00 денари, односно се работи за спор од 

мала вредност, во кој што според чл.438 ст.4 од ЗПП не е дозволена ревизија 

против правосилна одлука на второстепениот суд.  

 

Предмет на оценка на оценка на овој суд беа и жалбените наводи 

истакнати во жалбата на тужениот во однос на трошоците по постапката но овој 



Апелационен суд Гостивар  Билтен бр.1 

 106 

суд истите ги одби како неосновани од причина што првостепениот суд таквите 

трошоци правилно ги одмерил и правилно постапил согласно член 148 и 149 од 

ЗПП, согласно Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на 

адвокатите и согласно Законот за судски такси.  

 

Со оглед на погоре изложеното, следуваше да се одлучи како во изреката 

на ова пресуда, согласно член 357 од ЗПП. 

 

          АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР,РОЖ.бр.306/11од 28.12.2011 год. 

 

                                                                  Претседател на совет - судија 

             Изет Исмаили с.р. 
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 5. Работни спорови - Со  донесување на решение за разрешување на 

директорот на Национална Установа, кој пред да биде именуван за 

директор на Национална Установа не бил вработен во Националната 

Установа, му престанува работниот однос од моментот на разрешување, 

односно работодавачот нема обврска да го распореди на друго работно 

место согласно стручната подготовка. – член 55 од ЗРО 

 

 

 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Изет Исмаили – претседател на советот,  Рафис Идризи и Златко Анѓелкоски, 

членови на советот, во правната работа на тужителот З.М, против тужениот 

Н.У. К.Ц Гостивар, заради утврдување постоење редовен работен однос,  

одлучувајќи по жалбата на тужениот, изјавена против пресудата на Основниот 

суд во Гостивар, РО.бр.129/11 од 13.06.2012 година, на нејавната седница на 

советот одржана на ден 13.11.2012 година, донесе, 

 

 

П Р Е С У Д А 

 

 

 ЖАЛБАТА на тужениот Национална установа Конзерваторски центар 

Гостивар  СЕ УВАЖУВА. 

 

ПРЕСУДАТА на Основниот суд Гостивар, РО.бр.129/11 од 13.06.2012 

година, СЕ ПРЕИНАЧУВА и СЕ ПРЕСУДУВА: 

 

ТУЖБЕНОТО БАРАЊЕ на тужителот З.М со кое барал да се утврди 

дека тужителот е во редовен работен однос кај тужениот Национална установа 

Конзерваторски центар Гостивар сметано од 28.03.2008 год., и де се задолжил 

тужениот да го распореди тужителот на работа и работни задачи, кои одговарат 

на неговата стручна спрема и подготовка, СЕ ОДБИВА КАКО 

НЕОСНОВАНО. 

 

Секоја странка сама да ги сноси своите трошоци по постапката. 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

 Со обжалената пресуда се усвојува тужбеното барање на тужителот. Се  

утврдува дека тужителот е во редовен работен однос кај тужениот. Се 

задолжува тужениот да го распореди тужителот на работно место кое одговара 
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на неговата стручна подготовка. Секоја странка сама да ги сноси своите 

трошоци по постапката. 

 

 Незадоволен од првостепената пресуда останал тужениот, кој со 

навремена жалба ја побива истата во целост по сите причини од чл.342 ст.1 од 

ЗПП, поради кои може да се изјави жалба. 

 

Одговор на жалба не е поднесен. 

 

 Апелационен суд Гостивар постапувајќи по жалбата, одговорот на 

жалба, обжалената пресуда, сите списи во предметот, во смисла на член 351 и 

354 од ЗПП, најде дека:  

 

Жалбата на тужителот е основана. 

 

Несновани се жалбените наводи за сторени суштествени повреди на 

одредбите од парничната постапка. 

 

Испитувајќи ја обжалената пресуда во границите на жалбените наводи, а 

внимавајќи по службена должност во смисла на чл.354 од ЗПП, на сторени 

суштествени повреди на одредбите од чл. 343 ст.2 од ЗПП, овој суд најде дека 

при донесувањето на пресудата од страна на првостепениот суд не е сторена 

ниту една суштествена повреда предвидена во претходно наведената законска 

одредба, од причина што првостепената пресуда е јасна, разбирлива, без 

противречности помеѓу образложението и изреката, со доволно причини за 

решителните факти, а утврдените факти произлегуваат од изведените докази, 

заради што истата може во целост да се испита. 

 

Неоснован е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба. 

 

Имено, првостепениот суд со обжалената пресуда утврдил дека тужениот 

е национална установа од областа на културата  со непрофитна цел основана од 

Владата на Република Македонија. Министерството за култура на ден 

04.03.2008 година, во дневниот весник „Вечер“ и на ден 06.03.2008 година, во 

дневниот весник „Коха“ објавил јавен конкурс за избор на директор на 

тужениот. Врз основа на решение на Министерот за култура бр. 41-3897/2 од 

28.03.2008 година, за директор на тужениот го избрал сега тужителот со мандат 

од 4 години. Врз основа на решение на Министерот за култура бр. 47-6150/1 од 

27.05.2009 година тужителот се разрешува од должноста директор на тужениот 

и истото решение стапува во сила со денот на неговото донесување. Против ова 

решение тужителот поднел жалба до Комисијата за решавање на прашања од 

областа на работните односи ( кои не се во надлежност на Агенцијата за 

државни службеници), меѓутоа истата со решение со бр. 45-580/3 од 26.10.2009 

година ја одбила како неоснована и го потврдила решението бр. 47-6150/1 од 

27.05.2009 година, донесено од Министерот за култура со кое тужителот се 

разрешува од должноста директор на тужениот. Тужителот поднел тужба 



Апелационен суд Гостивар  Билтен бр.1 

 109 

против решението на Владата на РМ – комисија за решавање на прашања од 

областа на работните односи, меѓутоа истото со решение бр. 5374/09 од 

11.01.2010 година, донесено од страна на Управен суд е отфрлена. По 

донесувањето на решението на Министерот за култура 47-6150 од 27.05.2000 

год., тужителот продолижл со работа кај тужениот и во наредните месеци. Со 

известие бр.47-6901/2 од 06.07.2009 год., тужителот е известен од страна на 

Министерот за култура дека му престанува работниот однос кај тужениот 

бидејќи пред неговото именување за директор не бил вработен кај тужениот. 

 

Меѓутоа според овој суд, првостепениот суд, на вака утврдената 

фактичка состојба, погрешно го применил материјалното право. 

 

Имено, според чл.29 ст.1 и 2 од Законот за културата-пречистен текст 

“Сл.весник на Р Македонија” бр. 59/03 од 18.09.2003 година, директорите на 

националната установа од членот 28 ставови (1) и (3) на овој закон се избираат 

по пат на јавен конкурс, што се објавува преку средствата за јавно 

информирање. Директорите од ставот (1) на овој член се избираат за време од 

четири години и може повторно да бидат избрани. Според чл.32 ст 1 од истиот 

закон, директор на национална установа може да биде разрешен и пред истекот 

на мандатот за којшто е избран. Според ст.2 т.4 од истиот чл., директорот може 

да биде разрешен ако не работи во согласност со закон и статут и во други 

случаи предвидени со закон. Според чл.55 од Законот за работни односи 

работоводниот орган (менаџер), правата и обврските од работен однос, за 

времето додека е именуван, односно избран на таа должност, ги остварува кај 

работодавачот кај кого е именуван, односно избран според одредбите на овој 

закон и друг закон, колективен договор и договорот за вработување.  

 

Имајќи ги во предвид погорецитираните законски одредби како и имајќи 

ги во предвид изведените докази во текот на првостепената постапка, според 

овој суд тужбеното барање на тужителот да се  утврди дека истиот е во редовен 

работен однос кај тужениот и да се задолжи тужениот да го распореди на 

работно место кое одговара на неговата стручна подготовка е неосновано. Ова 

од причина што во конкретниов случај тужителот по предходно распишан јавен 

конкурс бил избран за директор со мандат од четри години, додека со решение 

од 27.05.2009 година донесено од Министерот за култура, тужителот пред 

истекот на мандатот бил разрешен од должноста директор на тужениот поради 

тоа што не работел согласно законот и статутот на установата, па врз основа на 

ова, според овој суд тужителот неможе да бара да се утврди дека истот е во 

редовен работен однос кај тужениот, бидејќи со донеување на решението за 

разрешување од функцијата директор согласно одредбите од Законот за 

култура, на тужителот му престанува работниот однос кај тужениот а ова и од 

причина што во текот на постапката несопорно се докажало дека тужителот 

пред неговиот избор за директор не бил во редовен работен однос кај тужениот, 

па отука истиот неможе да бара да биде распореден на работно место согласно 

неговата стручна подготовка со оглед и на тоа што тужителот со тужениот 

предходно немал засновано работен однос на неопределено време. Воедно во 

конкретниов случај согласно погорецитираните законски одредби, тужителот 
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правата и обврските од работен однос за времето додека е именуван, односно 

избран на таа должност ги остварувал кај работодавачот кај кого е именуван, 

што значи дека со неговото разрешување на тужителот му престанал работниот 

однос кај тужениот а со тоа и престанале и неговите права и обврски кај 

работодавачот а со оглед на фактот што истиот бил избран за директор кај 

тужениот, а не бил предходно во редовен работен однос кај истиот. 

 

Имајќи го сето ова во предвид првостепениот суд погрешно постапил 

донесувајќи одлука онака како што е наведено во диспозитивот на обжалената 

пресуда.  

 

Врз основа на ова основан е жалбениот навод за погрешна примена на 

материјалното право на кое нешто овој суд внимава по службена должност. 

 

Одлуката за трошоците по постапката овој суд ја донесе согласно чл.158 

ст.1 од ЗПП, со оглед на тоа што иако тужениот успеал во целост по тужбата и 

тужбеното барање, истиот не побарал трошоци по постапката. 

  

Предвид на погореизнесеното, а во смисла на член 361 т.4  од ЗПП, 

следуваше да се донесе одлука како во изреката.   

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, РОЖ бр.415/12 од 13.11.2012 год. 

 

      Претседател на совет - судија 

            Изет Исмаили с.р. 
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ТРГОВСКИ СПОРОВИ 

 

1. Пренесување на побарување со договор  -член 424 од ЗОО  
 
Неосновано е тужбеното барање на тужителот да се утврди дека не постои 
побарувањето на тужениот во својство на стечаен доверител, спрема 
стечајниот должник. Имено, уште пред отварањето на стечајната постапка, 
со правосилна и извршна судска пресуда, сега стечајниот должник е 
задолжен да и плати на С. б. главен долг со камата по основ на договор за 
краткорочен кредит и анекс кон договорот, договор за консолидиран 
кредит и два договори за издавање на гаранција. Ова свое побарување, С. 
б. го пренесла на сега тужениот со договор за продажба на побарување, 
заверен на нотар, кој истото го пријавил во стечајната постапка што се 
води над стечајниот должник. Со писмо-поднесок, С. б. го известува судот 
дека побарувањата спрема тужениот по горенаведениот судски предмет ги 
продала на сега тужениот во овој спор и на местото на дотогашниот 
тужител С. б. стапил сега тужениот.  Ова е во согласност со чл.424 од ЗОО, 
според кој, доверителот може со договор склучен со трет да го пренесе врз 
него своето побарување, освен она чие пренесување е забрането со закон, 
или кое е врзано за личноста на доверителот, или кое според својата 
природа му се спротивставува на пренесувањето врз друг, за што, според 
чл.426 ст.1 од истиот закон, не е потребна согласност од должникот, туку 
отстапувачот е должен да го извести должникот за извршеното 
отстапување. 
 

  
ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 
Изет Исмаили-претседател на советот, Златко Анѓелкоски и Рафиз Идризи-
членови на советот, во правната работа на тужителот Друштво за д.о.о.е.л од Т., 
против тужениот Т.Ѓ. д.о.о.е.л. увоз-извоз од С., за оспорување на побарување 

на стечаен доверител, вредност на спорот 41.722.793,00 ден., одлучувајќи по 
жалбата на тужителот, изјавена преку полномошникот, адвокатот Р. Ч. од К, 
против пресудата на Основниот суд во Тетово ТС.бр.177/07 од 07.12.2010 год., 
на нејавната седница одржана на ден 17.05.2011 год. донесе, 
  

П Р Е С У Д А 
 

ЖАЛБАТА на тужителот Друштво за Г. д.о.о.е.л. од Т., изјавена преку 
од полномошникот, адвокатот Р. Ч од К., СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 
  

ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Тетово ТС.бр.177/07 од 07.12. 2010 
год., СЕ ПОТВРДУВА. 

 
О б р а з л о ж е н и е 
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Со обжалената пресуда, тужбеното барање на тужителот да се утврди 

дека не постои побарување од тужениот, во својство на стечаен доверител, во 
износ од 41.722.793,00 ден. спрема стечајниот должник Индустрија ... М.ф. а.д. 
С. во стечај, се одбива како неосновано. Се задолжува тужителот на тужениот 
му ги надомести трошоците во постапката во износ од 88.665.40 ден., во рок од 

8 дена по правосилноста на пресудата, а поголемото барање на тужителот за 
надомест на трошоците над досудениот износ до бараниот износ од 116.111,50 
ден., се одбива како неосновано. 
 

Против ваквата пресуда, навремено, жалба поднесе тужителот, преку 

неговиот полномошник, поради суштествена повреда на одредбите на 
парничната постапка, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и 
погрешна примена на материјалното право, со предлог, жалбата да се уважи, 
обжалената пресуда да се укине и предметот да се врати на првостепениот суд 

на повторно судење. 
  

Одговор на жалба не е поднесен. 
                                               

Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи ја обжалената пресуда, 
согласно чл.351 и 354 од ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите во предметот, најде 
дека,  
 

Жалбата на тужителот, изјавена преку полномошникот, адвокатот Р Ч.од 
К., е неоснована. 
                 

Неоснован е жалбениот навод за сторена суштествена повреда на 

одредбите на парничната постапка од чл.343 ст.2 т.13 од ЗПП, во обжалената 
пресуда. Пресудата нема недостатоци поради кои не може да се испита. 

Изреката на пресудата е разбирлива, не противречи самата на себеси и на 
причините за пресудата. Во пресудата се дадени причините за решителните 
факти, кои се јасни и непротивречни.  
 

Неоснован е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена 

фактичката состојба, во обжалената пресуда. Врз основа на изведените докази, 
првостепениот суд утврдил дека должникот М.ф. а.д. С. во стечај, склучил 
договор за краткорочен кредит бр.292/96 од 01.08.2006 год. и анекс кон истиот 
договор под истиот број од 01.08.2007 год. со С. Б. а.д. С. од страна на 

Основниот суд Скопје 2 Скопје, уште пред отварањето на стечајната постапка е 
донесена пресуда И Пс.бр.977/03 од 13.04.2005 год., со која М. ф. а.д. Т., сега во 
стечај, е задолжен да и плати на С. б. а.д. С. долг во износ од 30.360.824,00 ден. 
со камата сметано од 01.11.2002 год. до исплатата, како и трошоците во 

постапката во износ од 179.460,00 ден., односно ова главно побарување заедно 
со каматата и трошоците се пресметани заклучно со денот на отварање на 

стечајната постапка и вкупно го даваат утужениот износ. Горе наведеното 
побарување на С. Б а.д. С. е пренесено на Т. Ѓ. д.о.о.е.л. увоз-извоз С., сега 
тужениот, со Договор за продажба на побарување од 30.06.2005 год., заверен на 
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нотар под УЗП.бр.483/06 од 10.02.2006 год., кој истото го пријавил во 

стечајната постапка што се води над М. ф. а.д.С. во стечај. Стечајниот управник 
на стечајниот должник со изготвената шема на пријавени побарувања го 

прифатил ова побарување, но истото било оспорено од друг доверител, сега 
тужителот, па судот со решение Ст.бр.362/06 од 01.07.2007 год. го упатил 
тужителот на парница за да го докаже ова оспорување, поради што тужителот 

го иницирал овој спор. При вака утврденото, првостепениот суд го одбил 
тужбеното барање на тужителот како неосновано, како во изреката на 
пресудата. Според тој суд, побарувањето на С. б. а.д. С. спрема тужителот било 
утврдено со горе наведената правосилна и извршна пресуда и истото на 

законски начин е пренесено на тужениот, согласно одредбите од чл.424 до 433 

од ЗОО.  
 

Неоснован е жалбениот навод дека не постоело побарување на тужениот 

како стечаен доверител спрема стечајниот должник М. ф. а.д. Т. во стечај, па 
тужениот не можел да биде стечаен доверител на овој должник, бидејќи овие 
два субјекти никогаш не биле во облигационо-правен однос, а М. ф. а.д. Т. не 
добил на располагање никакви средства од С.б. договорот за кредит не бил 

исполнет, па со тоа ниту С.б. не е доверител. Т. платил 50.000,00 евра за 
побарување вредно 1.707.557,69 евра, па со тоа не е исполнет условот, па затоа 
С.б. не му давала потврда за откупени побарувања за да се стекне со својство на 

стечаен доверител. Имено, со правосилна и извршна пресуда И.ПС.бр. 977/03 од 
13.04.2005 год., се усвојува тужбеното барање на тужителот С. б. а.д. С.. Се 

задолжува тужениот И. за производство на машински теписи М. ф. а.д. С. да му 
плати на тужителот главен долг во износ од 30.360.924,00 ден., со камата 
согласно ЗВСЗК, сметано од 01.11.2002 год. до исплата, како и да му ги 
надомести трошоците по постапката во износ од 179.460,00 ден., во рок од 8 

дена по приемот на пресудата. Главниот долг произлегува од обврски 
произлезени од Договорот за краткорочен кредит бр.295/96 од 01.08.1996 год. и 
Анексот кон договорот бр.295/96-И од 01.08.1997 год., од Договорот за 

консолидиран кредит од 18.03.1999 год. и обврски од два договори за  издавање 
на гаранција, врз основа на состојба од 31.10.2002 год., и тоа, главница на 
консолидиран кредит од 19.088.722,00 ден., редовна камата на кредит од 
4.359.556,00 ден., затезна камата од 6.890.593,00 ден., провизија по основа на 

договори за издавање на гаранција од 09.06.1998 год. и од 16.11.1998 год. во 
износ од 10.761,00 ден. и казнена камата по гаранции во износ од 11.291,00 ден. 
М. ф. а.д. С., врз основа на договорот за краткорочен кредит од 01.08.1996 год. 
извршил три уплати, и тоа, на ден 14.11.1996 год. на износ од 561.695,00 ден., 

на ден 13.12.1996 год. износ од 543.467,00 ден. и на ден 28.05.1997 год. износ од 
119.690,00 ден. 

 

Со Договорот за продажба на побарувања од 30.06.2005 год. склучен 
помеѓу С. б. а.д. С. и Т. Ѓ. д.о.о.е.л. С., извршена е продажба на побарувањата на 

С. б. од М. ф.а.д С., по основ на Договор за краткорочен кредит бр.295/96 од 
01.08.1996 год. на износ од 36.100.000,00 ден., Анекс кон договорот бр.295/96-1 
од 01.08.1997 год. на износ од 36.031.953,00 ден., Провизија по Договор за 
издавање на гаранција бр.7/98 од 09.06.1998 год. на износ од 1.640.600,00 ден., 
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Провизија по гаранција бр.1.2-252 од 16.11. 1998 год. на износ до 520.925,00 

ден., Договор за консолидација  на достасани, а неизмирени обврски бр.83/99 од 
18.03.1999 год. во износ од 18.968.060,00 ден., кои побарувања со состојба на 
ден 31.03.2005 год. изнесуваат вкупно 1.707.557,69 евра, односно 104.883.145,00 
ден. Договорните страни се согласиле цената на горе наведените побарувања да 

изнесува 550.000,00 евра, а начинот на нивното плаќање е определен во чл.3 од 
договорот. Според чл.4 од договорот, купувачот се стекнува со својство на 
заложен доверител за побарувањата на С. б. од должникот кои се обезбедени со 
заложно право врз опишаниот недвижен имот, заведен во ПЛ.бр.9724 за КО 

Скопје, сопственост на должникот. Од горе наведените докази произлегува дека 
е неоснован и жалбениот навод дека пријавеното побарување од 41.722.793,00 
ден. не било предмет на договорот за продажба на побарувања од 30.06.2005 
год. склучен помеѓу С. б. а.д. С. и Т. Ѓ. Д.о.о.е.л.С.. Во таа смисла, според 

Наодот и мислењето СВ ИИИ 29/2009 од ноември 2009 год., на вештите лица 
дипл.ек.Горан Марковски и дипл.ек.Иван Ѓеоргиевски, со писмо бр.0701/994 од 
24.11.2005 год. од С. б. а.д. С. до д.п.п. Т. д.о.ое.л.С., му се доставува 

целокупната документација поврзана со Договорот за краткорочен кредит, 
анексот кон договорот и останатата документација поврзана со Договорот за 

продажба на побарувањата од должникот М ф. а.д. специфицирани во писмото. 
Исто така, со пријавата на побарување во стечајна постапка од 16.03.2007 год., 
на стечајниот доверител Т. д.о.о.е.л. С. во врска со Ст.бр.362/06, доставена до 

стечајниот управник на стечајниот должник М. ф. а.д.Т., Ѓ.С. од Т., е пријавено 
побарување во вкупен износ од 30.360.924,00 ден., плус пресметана законска 
затезна камата за период од 01.11.2002 до 05.03. 2007 год. од 27.332.009,00 ден. 
и трошоци по постапката во износ од 179.460,00 ден., или вкупно 57.872.393,00 

ден., од кои 16.149.900,00 ден. разлачно побарување и 41.722.493,00 ден. 
побарување во стечајна постапка. Се работи за побарување врз основа на 
правосилната и извршна пресуда на Основниот суд Скопје ИИ Скопје 

И.ПС.бр.977/03 од 13.04.2005 год. и Договор за продажба на побарувања 
заверен кај Нотар М. В. бр. УЗП.483/06 од 10.02.2006 год., во износ од 

41.722.492,94 ден.   
 

Со писмо-поднесок бр.13/198 од 18.01.2006 год. на С. б. а.д. С. до 
Основниот суд Скопје ИИ Скопје, С. б. го известува судот дека побарувањата 
од тужениот М ф. а.д. С. по предметот И ПС.бр.977/03 ги продала на д.п.п. Т.  Ѓ. 

д.о.о.е.л.С. и на местото на дотогашниот тужител С. б. а.д. С. стапил д.п.п. Т. Ѓ 
д.о.о.е.л. С. 

 

Со решение ВИИИ ПСС.бр.183/04 од 17.11.2005 год., тужбата на 
тужителот М.ф. а.д Т, против тужениот С. б. а.д. С., за раскин на договор, 

вредност 36.100.000,00 ден., се смета за повлечена. Со таа тужба се барало да се 
раскине Договорот за краткорочен кредит бр.295/96 од 01.08.1996 год. и 
анексот на договорот бр. 295/96-И, склучени помеѓу М. ф.а.д. С. и С. б. а.д. С., 
заради неисполнување на договорот. Од горе наведеното произлегува дека е 
неоснован и жалбениот навод дека договорот за продажба на побарување 

помеѓу С. б и Т. делувал интер партес и не произведувал правно дејство кон М. 
ф. а.д. Т., зашто тужениот ја немал платено цената определена со договорот. 
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Од горе наведените докази со сигурност произлегува дека тужениот е 

стечаен доверител на стечајниот должник М. ф. а.д. Т. и дека постои 
побарувањето на тужениот како стечаен доверител пријавено со пријавата на 

побарување во стечајната постапка Ст.бр.362/06 спрема стечајниот должник М. 
ф а.д. Т., од 16.03. 2007 год., врз основа на правосилната и извршна пресуда на 
Основниот суд Скопје ИИ Скопје И.ПС.бр.977/03 од 13.04.2005 год. и 
Договорот за продажба на побарувања заверен кај Нотар М. В. бр.УЗП.483/06 

од 10.02.2006 год., во износ од 41.722.492,94 ден. Имено, според чл.424 од ЗОО, 
доверителот може со договор склучен со трет да го пренесе врз него своето 

побарување, освен она чие пренесување е забрането со закон, или кое е врзано 
за личноста на доверителот, или кое според својата природа му се 
спротивставува на пренесувањето врз друг. Договорот за отстапување нема 

дејство спрема должникот, ако тој и доверителот договориле дека овој не ќе 
може  да го пренесе побарувањето врз друг или дека не ќе може да го пренесе 

без должниковата согласност. Според чл.425 ст.1 од истиот закон, со 
побарувањето врз примачот преминуваат споредните права, како што се 
правото на првенствена наплата, хипотеката, залогот, правата од договорот со 

гарантот, правата на камата, договорната казна и слично. Според чл.426 ст.1 од 
истиот закон, за пренесување на побарување не е потребна согласност од 
должникот, но отстапувачот е должен да го извести должникот за извршеното 
отстапување. Според чл.428 од истиот закон, примачот ги има спрема 
должникот истите права што отстапувачот ги имал спрема должникот до 

отстапувањето. Должникот може да му ги истакне на примачот покрај 
приговорите што ги има спрема него и оние приговори што можел да му ги 

истакне на отстапувачот до моментот кога дознал за отстапувањето. Според 
чл.2 ст.1 т.64 од Законот за стечај(Сл.в. на РМ бр.34/2006), стечаен доверител е 
физичко или правно лице кое по која било основа  има побарување спрема 

стечајниот должник, а кое настанало пред отпочнување на стечајна постапка. 

Според чл.87 на истиот закон, сите доверители во стечајната постапка писмено 
ги пријавуваат своите побарувања до стечајниот управник. Кон пријавата се 
доставуваат доказ за побарувањето и доказ за обезбедено побарување.   
                                  

Врз основа на горе наведеното, неоснован е и жалбениот навод за 
погрешна примена на материјалното право, во обжалената пресуда. Според овој 
суд, првостепениот суд, на правилно и целосно утврдената фактичка состојба, 
правилно го применил материјалното право, кога одлучил на начин опишан во 

изреката на обжалената пресуда. 
  

Од овие причини, согласно чл.357 од ЗПП, следуваше да се одлучи како 
во изреката. 
 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ТСЖ.бр.167/11 од 17.05.2011 год.
       

       Претседател на советот-судија, 
                                         Изет Исмаили   с.р. 
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 2. Признавање на долг  - член 376 од ЗОО  

 

Неосновано е тужбеното барање на тужителот да се утврди дека има 

побарување како стечаен доверител спрема тужениот-стечаен должник, на 

име главен долг и пресметана камата. Имено, со известувањето на 

тужениот до тужителот испратено по електронска пошта од 2007 год., 

тужениот го само информирал тужителот дека по извршена проверка во 

финансискиот оддел, наведениот износ кон тужителот сеуште не е 

исплатен. При тоа, не е јасно меѓу кои лица е вршена оваа комуникација, 

дали лицето С. е овластен претставник на тужениот кој може во име на 

тужениот да признава долг на тужениот. Од друга страна, констатацијата 

на тужениот содржана во наведениот мејл дека фактурата, без да се 

прецизира која, сеуште не е платена, значи само констатација на еден 

факт, а не и признавање на долг. Имено, според чл.376 од ЗОО, 

застарувањето се прекинува кога должникот ќе го признае долгот. 

Признавање на долг може да се стори не само со изјава до доверителот, 

туку и на посреден начин, како што се давањето отплата, плаќањето 

камата, давањето обезбедување. Според чл.380 од ЗОО, за прекинување на 

застарувањето не е доволно доверителот писмено или усно да го повика 

должникот да ја исполни обврската. Тоа значи дека околностите кои 

предизвикуваат прекин на застарувањето се состојат исклучиво од правно 

релевантни активности на учесникот во облигациониот однос. 

Признавањето на долгот е дејствие на должникот и тоа мора да биде јасно, 

одредено и безусловно. Тоа не е случај со наведеното известување до 

тужителот испратено по електронска пошта, затоа што нема јасно, 

одредено и безусловно признавање на долгот од страна на должникот, а 

ниту тоа е придружено со активности како што се давањето отплата, 

плаќањето камата, давањето обезбедување и сл., од кои би се заклучило 

дека долгот е признат, за целиот период од испраќањето на известието па 

наваму.   

 

Стекнување без основ – член 199 од ЗОО  

  

Правилно првостепениот суд утврдил дека тужителот нема право да 

бара од тужениот, овој, согласно чл.199 од ЗОО да му ја надомести 

вредноста на постигнатата корист, односно да му надомести паричен износ 

со камата по основ на стекнување без основа. Во случајот, нема основа за 

примена на одредбата од чл.199 од ЗОО. Ова затоа што помеѓу странките е 

создаден облигационо-правен однос врз основа на договор за извршување 

на транспортни услуги, поради што не може да стане збор за непостоење на 

правен основ кој правно би го оправдал намалувањето и зголемувањето на 

имотот на овие странки. При тоа, под основ овде не се подразбира кауза 

(основ) на обврската од договорот или на обврската воопшто во смисла на 

причина, основ на обврзувањето, туку се подразбира правната врска меѓу 

две лица, која треба правно да го оправда преминот на некоја имотна 

корист од имотот на едно лице во имотот на друго, кој во случај на 
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стекнување без основа не постои. Таква правна врска може да биде 

договорот, едностраната изјава на волја или законот. Во случајот, постои 

основот, т.е. правната врска врз основа на које е создаден облигационо 

правниот однос и која правно го оправдува преминот на имотната корист 

од имотот на едно лице во имотот на друго, а тоа е договорот склучен 

помеѓу странките за извршување на транспортни услуги, врз основа на кој 

тужителот ги извршувал своите обврски спрема тужениот, па се работи за 

неисполнување на договорна обврска. Со тоа, на случајот се применува 

одредбата од чл.363 од ЗОО, врз основа на која правилно првостепениот 

суд одлучил дека тужбеното барање на тужителот е застарено. 

 

 

 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Изет Исмаили-претседател на советот, Златко Анѓелкоски и Рафис Идризи-

членови на советот, во правната работа на тужителот В.К. Ш. А. л.т.д. Г од С., 

Р. Г., против тужениот Друштво за... С. д.о.о.е.л. село Ј. во стечај, за утврдување 

на оспорено побарување, вредност на спорот 22.670 евра, одлучувајќи по 

жалбата на тужителот, изјавена преку полномошникот, адвокатот К.К. од С., 

против пресудата на Основниот суд во Тетово ТС.бр.341/11 од 26.01.2012 год., 

на нејавната седница одржана на ден 02.07.2012 год., донесе, 

     

 

П Р Е С У Д А 

 

 

ЖАЛБАТА на тужителот В. К. Ш. А. л.т.д. Г од С., Р.Г., изјавена преку 

полномошникот, адвокатот К.К. од С., СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 

 

 

ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Тетово ТС.бр.341/11 од 26.01.2012 

год., СЕ ПОТВРДУВА.  

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со обжалената пресуда, тужбеното барање на тужителот да се утврди 

дека има побарување како стечаен доверител спрема тужениот-стечаен 

должник, и тоа на име главен долг износ од 1.397.160,50 ден. и на име 

пресметана камата од денот на побарувањето, 01.04.2006 год. до денот на 

отворање на стечајната постапка 26.03.2010 год., во износ од 1.084.903,00 ден., 

или во вкупен износ од 2.482.063,50 ден., со што да се изврши корекција во 

шемата на стечајниот управник за утврдени побарувања така што пресудата да 

има дејство спрема стечајниот управник и сите стечајни доверители во 

стечајната постапка Ст.бр.21/10, се одбива како неосновано. Се задолжува 
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тужителот на тужениот да му ги надомести трошоците сторени по повод и во 

текот на постапката во износ од 143.600,00 ден., во рок од 8 дена од денот на 

приемот на пресудата.   

 

Против ваквата пресуда, навремено, жалба поднесе тужителот, преку 

неговиот полномошник, поради суштествена повреда на одредбите на 

парничната постапка, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба, 

погрешна примена на материјалното право и поради одлуката за трошоците по 

постапката, со предлог, жалбата да се уважи, обжалената пресуда да се укине и 

предметот врати на првостепениот суд на повторно судење, или пресудата да се 

преиначи и да се усвои тужбеното барање на тужителот во целост како 

основано.   

 

Одговор на жалба не е поднесен. 

 

Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи ја обжалената пресуда, 

согласно чл.351 и 354 од ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите во предметот, најде 

дека, 

 

Жалбата на тужителот, изјавена преку полномошникот, адвокатот 

адвокатот К.К. од С., е неоснована. 

 

Неоснован е жалбениот навод за сторена суштествена повреда на 

одредбите на парничната постапка од чл.343 ст.2 т.13 од ЗПП, во обжалената 

пресуда. Пресудата нема недостатоци поради кои не може да се испита. 

Изреката на пресудата е разбирлива, не противречи самата на себеси и на 

причините за пресудата. Во пресудата се дадени причините за решителните 

факти, кои се јасни и непротивречни.  

 

Неоснован е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба во обжалената пресуда. Врз основа на изведените докази, 

првостепениот суд утврдил дека во текот на 2005 и 2006 год. тужителот како 

агенција за бродски транспорт вршел превоз на стоки за потребите на тужениот. 

Договарањето за превозот се вршело по пат на известувања за товарење на 

стоката кои биле доставувани по факс и по електронска пошта. На ден 

20.07.2005 год. тужениот по факс го известил тужителот за товарење на стока-

2000 мт ФеСи 75 %, кое започнувало на ден 21.07.2005 год., со тоа што 

тужителот требало да ангажира истовар и покривање на стоката, а 

транспортните трошоци требало да се фактурираат на тужениот. Известувања 

во врска со товарење на стока тужениот му доставил на тужителот по факт и на 

26.07.2005 год., 08.08.2005 год. и 10.08.2005 год. На ден 01.03.2006 год., 

тужителот за тужениот изготвил известување-задолжување бр... за чистење на 

вагони за наведениот период во вкупен износ од 3.720 евра, и  известување-

задолжување бр... за транспорт и формалности на 24 контејнери за ден 

23.08.2005 год. во вкупен износ од 18.960 евра. Овие известувања- задолжувања 

тужителот истиот ден ги доставил до тужениот со барање да го подмири 

износот. На 13.12.2007 год. и 18.12.2007 год., тужителот го повикал тужениот 
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преку електронска пошта да го исплати вкупниот износ од 22.680 евра, бидејќи 

износот не бил платен скоро две години. На ден 18.12.2007 год. тужениот 

испратил известување до тужителот дека по извршената проверка во 

финансискиот оддел кај тужениот било добиено известување дека фактурата на 

износ од 22.680 евра било утврдено дека сеуште не била платена. Со решение 

Ст.бр.21/10 од 26.03.2010 год. на Основниот суд во Тетово, над сега тужениот е 

отворена стечајна постапка. Со писмено известување од 11.05.2010 год., 

тужителот го известил стечајниот управник на тужениот дека пријавеното 

побарување на тужителот во стечајната постапка изнесува 1.397.160,50 ден., а 

на овој износ пресметаната камата согласно каматна листа на НЛБ Тутунска 

банка од 01.04.2006 год. до 26.03.2010 год. изнесува 1.084.903,00 ден. Со 

решение Ст.бр.21/2010 од 28.05.2010 год., пријавеното побарување на сега 

тужителот во вкупен износ од 2.482.063,50 ден. е оспорено. Според 

првостепениот суд, побарувањето на тужителот е неосновано поради 

застареност, во смисла на чл.363 од ЗОО, бидејќи известувањата-задолжувањата 

за плаќање на долгот од 22.680 евра тужителот ги има доставено до тужениот 

на ден 01.03.2006 год., а предметната тужба е поднесена на ден 13.08.2009 год., 

односно по протекот на три години. Не е прифатен наводот на тужителот дека 

тужениот на ден 18.12.2007 год. по електронска пошта испратил известување до 

тужителот дека вкупниот износ од 22.680 евра по извршената проверка во 

финансискиот  оддел е утвредено дека сеуште не е платен, зашто тоа 

претставува само констатација на факт, а во никој случај не значи признавање 

на долг во смисла на чл.376 од ЗОО, и со тоа не настапило прекинување на 

застареноста во смисла на чл.381 од ЗОО, бидејќи не претставувало јасно, 

одредено и безусловно признавање на долг, а ниту таквата констатација била 

придружена со активности како што се давање отплата, плаќање камата, давање 

обезбедување и слично, од што би се заклучило дека долгот е признат.  

 

Неоснован е жалбениот навод дека првостепениот суд, иако ја признавал 

сета електронска пошта како веродостоен доказ дека услугата е извршена за 

тужениот, сепак доставениот мејл на тужениот од 18.12.2007 год.  не го цени 

како еднострано правно дело дадено писмено од страна на тужениот, кое е јасно 

одредено и безусловно и сторено пред настанувањето на застареноста како 

признавање на долгот, кога тужениот самиот вели дека долгот не е сеуште 

исплатен, што само по себе значело дека тужениот со тоа го признал долгот. 

Веродостојноста на наведениот мејл не е предмет на оспорување. Правилно 

првостепениот суд утврдил дека со известувањето од тужениот до тужителот 

испратено по електронска пошта на 18.12.2007 год., тужениот само информира 

дека по извршена проверка во финансискиот оддел, вкупниот износ од 

22.680,00 евра кон тужителот сеуште не е исплатен. Имено, според содржината 

на наведениот мејл од 18.12.2007 год., истиот е испратен од лице означено како 

С., со наведената електронска адреса, до В.Ц.Х. К. А.,  во 13 и 09 часот, и во 

него е наведено: “Го препратив Вашиот мејл во нашиот финансиски оддел од 

каде добив известување дека за жал таа фактура сеуште не е платена”. При тоа, 

не е јасно меѓу кои лица е вршена оваа комуникација, дали лицето С. е овластен 

претставник на тужениот кој може во име на тужениот да признава долг на 

тужениот. Од друга страна, констатацијата на тужениот содржана во 
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наведениот мејл дека фактурата, без да се прецизира која, сеуште не е платена, 

значи само констатација на еден факт, а не и признавање на долг. Имено, 

според чл.376 од ЗОО, застарувањето се прекинува кога должникот ќе го 

признае долгот. Признавање на долг може да се стори не само со изјава до 

доверителот, туку и на посреден начин, како што се давањето отплата, 

плаќањето камата, давањето обезбедување. Според чл.380 од ЗОО, за 

прекинување на застарувањето не е доволно доверителот писмено или усно да 

го повика должникот да ја исполни обврската. Тоа значи дека околностите кои 

предизвикуваат прекин на застарувањето се состојат исклучиво од правно 

релевантни активности на учесникот во облигациониот однос. Признавањето на 

долгот е дејствие на должникот и тоа мора да биде јасно, одредено и 

безусловно. Во случајот, известувањето до тужителот испратено по електронска 

пошта од 18.12.2007 год., со кое одредено лице вработено кај тужениот само 

информира дека по извршена проверка во финансискиот оддел, вкупниот износ 

од 22.680,00 евра кон тужителот сеуште не е исплатен, не може да се смета за 

признавање на долгот, затоа што немаме јасно, одредено и безусловно 

признавање на долгот од страна на должникот, а ниту тоа е придружено со 

активности како што се давањето отплата, плаќањето камата, давањето 

обезбедување и сл., од кои би се заклучило дека долгот е признат, за целиот 

период од испраќањето на известието на ден 18.12. 2007 год. па наваму.   

   

Неоснован е жалбениот навод дека првостепениот суд, кога утврдил дека 

постои договорен должничко-доверителен однос помеѓу тужителот и тужениот, 

требало да констатира дека тужениот не му ја платил на тужителот направената 

услуга за испорачаната стока, со што се стекнал без правна основа со парични 

средства во висина на неплатеното, со што неосновано се збогатил, а со тоа 

успеал и да ја продолжи својата дејност со пристигнатите суровини кои навреме 

му ги доставил тужителот и сите производи успеал да ги продаде и за себе да 

оствари и добивка. Оттаму, според жалбата, тужениот согласно чл.199 од ЗОО е 

должен да му ја надомести на тужителот вредноста на постигнатата корист, 

односно да му надомести паричен износ од 22.680 евра со камата согласно 

ЗВСЗК и законска казнена камата. При тоа, треба да се примени чл.360 од ЗОО 

каде е определен општиот рок за застареност на побарувањето од пет години, а 

тужбата е поднесена на ден 13.08.2009 год., т.е. пред истекот на овој рок. 

Правилно првостепениот суд утврдил дека тужителот нема право да бара од 

тужениот, овој, согласно чл.199 од ЗОО да му ја надомести на тужителот 

вредноста на постигнатата корист, односно да му надомести паричен износ од 

22.680 евра со камата согласно ЗВСЗК и законска казнена камата, односно по 

основ на стекнување без основа. Во случајот, нема основа за примена на 

одредбата од чл.199 од ЗОО, според која, кога дел од имотот на едно лице 

премине на било кој начин во имотот на некое друго лице, а тоа преминување 

нема своја основа во некоја правна работа или во законот, стекнувачот е должен 

да го врати тој дел од имотот, ако тоа е можно, а инаку е должен да ја 

надомести вредноста на постигнатата корист. Под премин на имотот се 

подразбира и стекнување на корист со извршено дејствие. Обврската за 

враќање, односно за надомест на вредноста настанува и кога нешто ќе се прими 

со оглед на основот што не се остварил или кој подоцна отпаднал. Во случајот, 
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помеѓу странките е создаден облигационо-правен однос врз основа на договор 

за извршување на предметните транспортни услуги, поради што не може да 

стане збор за непостоење на правен основ кој правно би го оправдал 

намалувањето и зголемувањето на имотот на овие странки. При тоа, под основ 

овде не се подразбира кауза(основ) на обврската од договорот или на обврската 

воопшто во смисла на причина, основ на обврзувањето, туку се подразбира 

правната врска меѓу две лица, која треба правно да го оправда преминот на 

некоја имотна корист од имотот на едно лице во имотот на друго, кој во случај 

на стекнување без основа не постои. Таква правна врска може да биде 

договорот, едностраната изјава на волја или законот. Во случајот, постои 

основот, т.е. правната врска врз основа на које е содаден облигационо правниот 

однос и која правно го оправдува преминот на имотната корист од имотот на 

едно лице во имотот на друго, а тоа е договорот склучен помеѓу странките за 

извршување на предметните транспортни услуги, врз основа на кој тужителот 

ги извршувал своите обврски спрема тужениот, па во случајот се работи за 

неисполнување на договорна обврска. Со тоа, на случајот се применува 

одредбата од чл.363 од ЗОО, врз основа на која правилно првостепениот суд 

одлучил дека тужбеното барање на тужителот е застарено.  

 

Врз основа на горенаведеното, неоснован е жалбениот навод за погрешна 

примена на материјалното право во обжалената пресуда, односно дека во 

случајот погрешно се применети одредбите од чл.363 ст.1, 376 ст.1, 380 и 381 од 

ЗОО, а неосновано не биле земени во предвид чл.199 ст.1 и 360 од ЗОО. 

Првостепениот суд, на правилно и целосно утврдената фактичка состојба 

правилно го применил материјалното право, кога одлучил на начин опишан во 

изреката на обжалената пресуда.    

 

Неоснован е жалбениот навод по однос на одлуката за парничните 

трошоци. Правилно првостепениот суд го задолжил тужителот на тужениот да 

му ги надомести трошоците сторени по повод и во текот на постапката во износ 

од 143.600,00 ден., врз основа на чл.148 и 149 од ЗПП и согласно Тарифата за 

награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите.  

 

Од овие причини, согласно чл.357 од ЗПП, следуваше да се одлучи како 

во изреката.                  

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ВО ГОСТИВАР, ТСЖ.бр.192/12 од 02.07.2012 год. 

      

                         Претседател на совет – судија, 

                                                                 Изет Исмаили с.р. 
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 3. Договор за преземање на долг  - член 434 од ЗОО  

 

Тужителот не се стекнал со право на сопственост врз основа на 

договорот за продажба од 2004 год. на недвижен имот-производствен погон, 

со тоа што со склучувањето на договор за цесија помеѓу тужениот, УЈП и 

тужителот, тужителот го превзел долгот од тужениот и со тоа ги исполнил 

своите обврски согласно договорот за продажба, бидејќи со договорот за 

цесија тужителот ја презел обврската, па немало потреба да исполнува 

никакви услови спрема тужениот, кој како цедент ги подмирил своите 

обврски спрема цесионерот УЈП со тоа што цесионерот ќе ги наплатува 

побарувањата од цесусот-тужителот. Имено, според чл.432 ст.1 од ЗОО, 

кога должникот наместо исполнувањето на својата обврска му го отстапи 

на доверителот своето побарување или еден негов дел, со склучувањето на 

договорот за отстапување, должниковата обврска се гаси до износот на 

отстапеното побарување. Тоа значи дека со договорите за цесија тужителот 

не го презел долгот на тужениот спрема Управата за..., зашто со договор за 

цесија не се презема долг, туку се пренесува побарувањето на тужениот 

спрема тужителот, на доверителот УЈП, наместо исполнување на 

обврската, со што должниковата обврска се гаси само до износот на 

отстапеното побарување. Преземањето на долг, според чл.434 ст.1 од ЗОО 

се врши со договор меѓу должникот и преземачот, со кој се согласил 

доверителот, при што со преземањето на долгот преземачот стапува на 

местото на поранешниот должник, а овој се ослободува од обврската и меѓу 

преземачот и доверителот постои истата обврска која дотогаш постоела 

меѓу поранешниот должник и доверителот. 

  

 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Наташа Стефановска-претседател на советот, Златко Анѓелкоски и Рафис 

Идризи-членови на советот, во правната работа на тужителот С. д.о.о експорт-

импорт С., против тужениот а.д. Р. Фабрика за... Ф. С., за исполнување на 

договор, вредност на спорот 60.000,00 ден., и по противтужбата на тужениот-

противтужителот а.д. Р. Фабрика за... Ф. С., против противтужениот -тужителот 

С. д.о.о. експорт-импорт С., за утврдување дека е раскинат договорот, вредност 

на спорот 100.000,00 ден., одлучувајќи по жалбата на тужениот-

противтужителот, изјавена преку полномошникот, адвокатот А.К. од С., против 

пресудата на Основниот суд во Гостивар ТС.бр.60/10 од 01.11.2010 год., на 

нејавната седница одржана на ден 20.012012 год., донесе, 

 

 

П Р Е С У Д А 
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ЖАЛБАТА на тужениот-противтужителот а.д. Р. Фабрика за... Ф. С., 

изјавена преку полномошникот, адвокатот А.К. од С., ДЕЛУМНО СЕ 

УВАЖУВА.  

 

ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Гостивар ТС.бр.60/10 од 01.11.2010 

год., во делот од изреката под т.II, освен во делот од одлуката за трошоците по 

постапката, СЕ ПОТВРДУВА. 

 

ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Гостивар ТС.бр.60/10 од 01.11.2010 

год., во делот од изреката под т.И, СЕ ПРЕИНАЧУВА И СЕ ОДЛУЧУВА: 

 

ТУЖБЕНОТО БАРАЊЕ на тужителот С. д.о.о. експорт-импорт С., да се 

утврди дека тужителот се стекнал со право на сопственост врз основа на 

договорот за продажба заверен под бр... од 05.07.2004 год., за недвижниот имот 

што се наоѓа на к.п.бр... и к.п.бр... опишани во имотен лист бр... и ..., издадени 

од Одделението за премер и катастар Д., и тоа на производствен погон со 

површина од 1346 м2 и канцелариски простор со површина од 19 м2, помошни 

простории во површина од 113 м2 и топлана со површина од 85 м2, да се 

задолжи тужениот а.д. Р. Фабрика за... Ф. С. да му го признае правото на 

сопственост за да може тужителот да изврши упис во јавните книги за 

уредување на правото на сопственост на горенаведениот недвижен имот, а во 

спротивно пресудата да му послужи да изврши таков упис по правосилноста на 

истата, како и да му ги надомести трошоците во износ од 106.800,00 ден., а се 

во рок од 8 дена по правосилноста на пресудата, се одбива како неосновано.  

 

Секоја странка да ги сноси своите парнични трошоци.  

 

        О б р а з л о ж е н и е 

 

Со обжалената пресуда, се усвојува тужбеното барање на тужителот. Се 

утврдува дека тужителот се стекнал со право на сопственост врз основа на 

договорот за продажба заверен под бр... од 05.07.2004 год., за недвижниот имот 

што се наоѓа на КП.бр... и КП.бр... опишани во имотен лист бр... и ... издадени 

од Одделението за премер и катастар Д., и тоа на производствен погон со 

површина од 1346 м2 и канцелариски простор со површина од 19 м2, помошни 

простории во површина од 113 м2 и топлана со површина од 85 м2. Се 

задолжува тужениот да му го признае правото на сопственост, за да може 

тужителот да изврши упис во јавните книги за уредување на правото на 

сопственост на недвижниот имот опишан во ст.2 од оваа пресуда, а во 

спротивно оваа пресуда да му послужи да изврши таков упис по правосилноста 

на истата, како и да му ги надомести трошоците во износ од 106.800,00 ден., се 

во рок од 8 дена по правосилноста на пресудата. Под точка ИИ од изреката, 

противтужбеното барање на тужениот против тужителот да се утврди дека е 

раскинат договорот за продажба на стопанскиот имот склучен помеѓу тужениот 

и тужителот под бр... од 05.07.2004 год. и анексите бр... и ... составен дел на 

основниот договор, во кој предмет на купопродажба е дисперзиран погон-

фабрика во сопственост на тужениот, сега противтужителот, и се наоѓа во Ц.Ж.-
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Д., со објекти опишани во КП. бр... и ..., а заведени во имотен лист бр... и ... за 

КО Ж., како и да се задолжи да му ги надомести трошоците во постапката, се 

одбива како неосновано. 

Против ваквата пресуда, навремено, жалба поднесе тужениот, преку 

неговиот полномошник, поради суштествена повреда на одредбите на 

парничната постапка по чл.343 ст.2 т.13 од ЗПП, погрешно и нецелосно 

утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право, со 

предлог, жалбата на тужениот-противтужителот да се уважи во целост, 

обжалената пресуда да се преиначи така што ќе се одбие тужбеното барање 

како неосновано, а противтужбеното барање на тужениот-противтужителот ќе 

се усвои така што ќе се утврди дека договорот за продажба на стопански имот 

склучен помеѓу тужениот и тужителот е раскинат, а тужителот ќе се задолжи со 

трошоците во постапката. 

 

 Тужителот, преку полномошникот, адвокатот Т.Г. од С., поднесе одговор 

на жалба, со предлог, жалбата на тужениот да се одбие како неоснована и 

првостепената пресуда да се потврди.   

 

Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи ја обжалената пресуда, 

согласно чл.351 и 354 од ЗПП, ценејќи ја жалбата, одговорот на жалбата и 

списите во предметот, најде дека, 

 

Жалбата на тужениот, изјавена преку полномошникот, адвокатот А.К. од 

С., е делумно основана. 

 

 Неоснован е жалбениот навод за сторена суштествена повреда на 

одредбите на парничната постапка од чл.343 ст.2 т.13 од ЗПП, во обжалената 

пресуда. Пресудата нема недостатоци поради кои не може да се испита. 

Изреката на пресудата е разбирлива, не противречи самата на себеси и на 

причините за пресудата. Во пресудата се дадени причините за решителните 

факти, кои се јасни  и непротивречни.  

 

Неоснован е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба во обжалената пресуда. Според овој суд, првостепениот суд 

на правилно утврдената фактичка состојба погрешно го применил 

материјалното право во обжалениот дел од пресудата. Имено, врз основа на 

изведените докази, првостепениот суд утврдил дека помеѓу тужителот и 

тужениот бил склучен договор за продажба на стопански имот од 05.07.2004 

год., со кој тужениот на тужителот му продава стопански имот-дисперзиран 

погон-фабрика што се наоѓа во Ц.Ж., во сопственост на тужениот, со објекти и 

машини, а според анекс договорите ... и ..., имотот се наоѓа на КП.бр... и ..., а 

заведен во имотен лист бр... и ... за КО Ж.. Според договорот, тужениот презел 

обврска да обезбеди слободен промет на недвижноста, поради забраната од 

страна на УЈП на РМ. На тужителот му било во интерес како купувач да ја 

обезбеди неопходната документација за недвижноста, како што било 

предвидено во договорот и анексите, но тужениот не обезбедил одобрение за 

слободен промет на имотот, па не била извршена заверка на договорот помеѓу 
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странките. Забраната за промет на имотот била поради долг на тужениот за 

неплатен данок спрема државата, односно УЈП, а поради тоа истата покренала 

постапка за наплата на долгот, но бидејќи сметката на должникот, денес 

тужениот била блокирана, по предлог на Агенцијата за... била поведена 

претходна постапка за стечај со решение СТ.бр.1178/05 од 14.12.2005 год. Со 

решение СТ.бр.1178/05 од 11.09. 2006 год. постапката била запрена и биле 

укинати мерките за обезбедување спрема тужениот. Од страна на УЈП, ставена 

е забрана за продажба на недвижниот имот поради наплата на долг на име 

данок, што подоцна резултирало со носење на заклучок за проценка на имотот 

од 24.05.2005 год., како и распишување на оглас за продажба на имотот, но 

бидејќи огласот неуспеал, а во меѓувреме дошло до преговори помеѓу УЈП, 

тужениот и тужителот по однос на ослободување на имотот од забраната, е 

склучен договор за отстапување на побарување(цесија), и тоа помеѓу тужениот 

како отстапувач(цедент), Министерството за... како примач(цесионер) и 

тужителот како должник(цесус). Ваквиот договор бил склучен со цел тужителот 

да отпочне да го исплатува долгот за тужениот на име данок, со што ќе било 

дозволено да се завери договорот за купопродажба, но и покрај ова тужениот 

одбивал да се изврши заверка на договорот. Тужителот сметал дека од негова 

страна се исполнети обврските преземени со договорот и извршена е дел од 

уплатата спрема УЈП, согласно чл.6 од анекс договорите бр... и ..., од кои 

произлегува дека тужениот како продавач бил должен да овозможи заверка на 

договорот и предавање на недвижниот имот во владение на тужителот. 

Тужителот постапувајќи по известувањето од УЈП бр... од 12.07.2005 год. дека 

истиот може да го преземе и да го плати долгот на даночниот обврзник што е 

обезбеден со заложно право на недвижниот имот предмет на продажба, 

согласно договорот за цесија извршил уплата на сметка на УЈП, и тоа сума од 

1.500.000,00 ден. на 14.09.2005 год. и 100.000,00 ден. на 29.03.2005 год. со што 

започнал да го отплаќа долгот, а со цел да се овозможи потпишување и заверка 

на договорот. Другиот дел од уплатата требало да се изврши со стасување на 

ратите од купопродажниот договор предвидени во анексите 1 и 2 од договорот. 

При вака утврденото, првостепениот суд го усвоил тужбеното барање на 

тужителот како основано, а го одбил противтужбеното барање на тужениот, 

како во изреката на пресудата, врз основа на чл.18, 46 ст. 1, 113 ст.1, 114 и 115 

од ЗОО. Според првостепениот суд, тужителот ги исполнил своите обврски од 

договорот за продажба со тоа што ја презел во целост обврската на тужениот 

спрема Р.М. Министерство за... Управа за.... Висината на преземениот долг е 

поголема од проценетата вредност на недвижноста, односно купопродажната 

цена на недвижноста утврдена во договорот за купопродажба е повисока од 

проценетата вредност на недвижноста од страна на УЈП.  

 

Неоснован е заклучокот на првостепениот суд дека со склучувањето на 

договорот за цесија помеѓу тужениот, УЈП и тужителот, тужителот го превзел 

долгот од тужениот и со тоа тужителот ги исполнил своите обврски согласно 

анексите на договорот бр... и ... Според првостепениот суд, со потпишувањето 

на договорот за цесија обврската на тужителот останала да биде спрема РМ МФ 

Управа за..., бидејќи видно од договорите за цесија тужителот ја презел 

обврската, па немало потреба да исполнува никакви услови спрема тужениот, 
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бидејќи договорот за цесија е склучен после анексите на договорот, односно на 

ден 26.10.2005 год., со кои договори тужениот како цедент ги подмирил своите 

обврски спрема цесионерот УЈП, со тоа што цесионерот ќе ги наплатува 

побарувањата од цесусот-тужителот, што е наведено во чл.4 од договорите за 

цесија. Со тоа целиот долг на тужениот спрема РМ бил преземен од страна на 

тужителот, за исплата на долгот наместо тужениот.  

 

Имено, според договорот за отстапување на побарување(цесија) склучен 

помеѓу Р. Ф. а.д. С. како отстапувач(цедент), Министерство за... С. како 

примач(цесионер) и С. д.о.о експорт-импорт како должник(цесус), со чл.1, 

отстапувачот и должникот се согласни дека отстапувачот како цедент побарува 

од должникот како цесус износ од 1.500.000,00 ден. Со чл.2, 

отстапувачот(цедентот) го отстапува побарувањето од чл.1 на овој договор на 

примачот Министерство за финансии како цесионер, во износ од 1.500,000,00 

ден., наместо исполнување на својата обврска на име даночен долг по основ 

ДДВ од 2001 год. Според чл.3, цесусот се обврзува износот од чл.2 да го плати 

на цесионерот на наведената уплатна сметка и приходна шифра. Со чл.4, со 

оваа цесија, цедентот ги подмирува своите обврски спрема цесионерот по тука 

наведеното решение и ги наплатува своите побарувања од цесусот во износот 

од чл.2 од договорот. Идентична е содржината и на другот договор за цесија, со 

тоа што тој се однесува на износ од 100.000,00 ден.  

 

Според чл.424 ст.1 од ЗОО, доверителот може со договор склучен со 

трет да го пренесе врз него своето побарување, освен она чие пренесување е 

забрането со закон или кое е врзано за личноста на доверителот или кое според 

својата природа му се спротивставува на пренесувањето врз друг. Според 

чл.425 ст.1 од ЗОО, со побарувањето, врз примачот преминуваат споредните 

права, како што се правото на првенствена наплата, хипотека, залогот и др. 

Според чл.432 ст.1 од ЗОО, кога должникот наместо исполнувањето на својата 

обврска му го отстапи на доверителот своето побарување или еден негов дел, со 

склучувањето на договорот за отстапување, должниковата обврска се гаси до 

износот на отстапеното побарување. Тоа претставува посебен случај на 

отстапување на побарување, т.е. отстапување наместо исполнување. За таков 

случај се работи и во случајот на предметните договори за отстапување на 

побарување(цесии) склучени помеѓу тужениот, МФ С. и тужителот. Значи, во 

случајот, не може да стане збор дека врз основа на договорите за цесија 

тужителот го презел долгот на тужениот спрема Управата за..., зашто со 

договор за цесија не се презема долг, туку се пренесува побарувањето на 

тужениот спрема тужителот, на доверителот УЈП, наместо исполнување на 

обврската, со што должниковата обврска се гаси само до износот на 

отстапеното побарување. Затоа и со известувањето на УЈП Регионална 

дирекција С. до С. д.о.о. С. бр... од 20.10.2005 год., оваа дирекција го известува 

тужителот дека заради плаќање на даночните долгови на Р. Ф. а.д. С., 

тужителот е должен да доставува редовно договори за цесии како начин на 

плаќање на даночните долгови, со извод од извршените уплати. Според чл.6 од 

Анексот бр... кон договорот за продажба од 05.07.2004 год., префрлањето на 

имотот на име на купувачот ќе се изврши така што купувачот ќе ги обезбеди 
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сите потребни документи(катастарски и имотни) за префрлањето да биде можно 

во правна смисла. Купувачот мора во тој момент да има уплатено повеќе од 40 

% од сумата на договорот, односно повеќе од 3.660.000,00 ден. Значи, 

тужителот морал во моментот на префрлувањето на објектот да има уплатено 

повеќе од 40 % од сумата на договорот, односно повеќе од 3.660.000,00 ден., 

што не е случај. Исто така, тужителот го нема исплатено поголемиот дел од 

купопродажната цена за недвижниот имот, предмет на договорот за 

купопродажба. Според чл.442 ст.1 од ЗОО, со договорот за продажба 

продавачот се обврзува предметот што го продава да му го предаде на 

купувачот така што купувачот да стекне право на сопственост, а купувачот се 

обврзува да му ја плати на продавачот цената. 

 

Од друга страна, според чл.434 ст.1 од ЗОО, преземањето на долг се 

врши со договор меѓу должникот и преземачот, со кој се согласил доверителот. 

Според ст.2 на овој член, за склучениот договор, секој од нив може да го 

извести доверителот и на секој од нив доверителот може да му ја соопшти 

својата согласност за преземањето на долгот. Според ст.3 на овој член, се 

претпоставува дека доверителот ја дал својата согласност ако без одлагање 

примил некое исполнување од преземачот, што овој го направил од свое име. 

Според ст.4 на овој член, договарачите, како и секој од нив посебно, може да го 

повика доверителот во определен рок да се изјасни дали се согласува со 

преземањето на долгот и ако доверителот не се изјасни во определениот рок, се 

смета дека не ја дал својата согласност. Според ст.5 од овој член, договорот за 

преземање на долг има дејство на договор за преземање на исполнување за 

време додека доверителот не ќе даде своја согласност за договорот за 

преземање на долгот, како и ако тој одбие да даде согласност. Според чл.435 

ст.1 од ЗОО, кога при отуѓувањето на некоја недвижност врз која постои 

хипотека е договорено меѓу прибавувачот и отуѓувачот дека прибавувачот ќе го 

преземе долгот спрема хипотекарниот доверител, се смета дека хипотекарниот 

доверител дал согласност за договорот за преземање на долг ако на писмен 

повик од отуѓувачот не го одбил во рок од еден месец од приемот на повикот. 

Според ст.2 на овој член, во писмениот повик на доверителот мора да му биде 

свртено внимание на оваа последица, инаку ќе се смета како повикот да не е 

упатен. Според чл.436 ст.1 од ЗОО, со преземањето на долгот преземачот 

стапува на местото на поранешниот должник, а овој се ослободува од 

обврската. Според ст.3 на овој член, меѓу преземачот и доверителот постои 

истата обврска која дотогаш постоела меѓу поранешниот должник и 

доверителот. Од горе наведеното произлегува дека во случајот, со договорите за 

цесија не е извршено преземање на долг, туку се пренесува побарувањето на 

тужениот спрема тужителот, на доверителот УЈП, наместо исполнување на 

обврската, со што должниковата обврска се гаси само до износот на 

отстапеното побарување.  

   

Неоснован е жалбениот навод дека првостепениот суд требало да утврди 

дека е раскинат предметниот договор за купопродажба. Имено, според чл.9 од 

договорот за продажба од 05.07.2004 год. склучен помеѓу тужителот како 

купувач и тужениот како продавач, договорот стапува во сила со неговото 
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потпишување и потпишување на анексите на договорот 1 и 2, и при тоа се 

потпишува протокол на примопредавање и записник за утврдена состојба на 

објектот. Преносот на имотот и останатите процедури се согласно утврдените 

процедури со анекс договорите на овој договор. Според чл.6 од Анексот бр... 

кон договорот за продажба од 05.07.2004 год., префрлањето на имотот на име 

на купувачот ќе се изврши така што купувачот ќе ги обезбеди сите потребни 

документи (катастарски и имотни) за префрлањето да биде можно во правна 

смисла. Купувачот мора во тој момент да има уплатено повеќе од 40 % од 

сумата на договорот, односно повеќе од 3.660.000,00 ден., а во чл.5 од анексот е 

уреден начинот на плаќањето. Според чл.10 од анексот, договорот стапува во 

сила со неговото потпишување и уплата на 10 % од првата рата, односно со 

целосна исплата на првата рата до 15.09.2004 год. и влегување во владеење на 

купувачот. При тоа се потпишува протокол на примопредавање и записник за 

утврдена состојба на објектот. Тоа значи дека со целосната исплата на првата 

рата од страна на тужителот, во износ од 1.000.000,00 ден. тужениот требало да 

го предаде во владение предметниот недвижен имот на тужителот. Тоа не е 

сторено во конкретниот случај од страна на тужениот, иако со Одлуката за 

согласност бр... од 08.07.2005 год., одборот на директори на тужениот дава 

согласност за реализација на предметниот договор за продажба на стопански 

имот од 05.07.2004 год. и се дава согласност средствата од овој договор да се 

уплатат на име на Управата за... по основ на долг за ДДВ, како и се задолжува 

извршниот директор да ја реализира одлуката.    

 

Според чл.10 од ЗОО, учесниците во облигациониот однос се должни да 

ја извршат својата обврска и се одговорни за нејзиното исполнување. Обврската 

може да се згасне само со согласност на волјите на учесниците на 

облигациониот однос или врз основа на закон. Според чл.18 од ЗОО, договорот 

е склучен кога договорните страни се спогодиле за суштествените состојки на 

договорот. Според чл.65 од ЗОО, договорот за чие склучување се бара писмена 

форма се смета за полноважен иако не е склучен во таа форма, ако договорните 

страни ги извршиле, во целост или во поголем дел, обврските што настануваат 

од него, освен ако од целта поради која е пропишана формата очигледно не 

произлегува нешто друго. Според чл.111 ст.1 од ЗОО, во двостраните договори, 

ниедна страна не е должна да ја исполни својата обврска, ако другата страна не 

ја исполни или ако не е готова истовремено да ја исполни својата обврска, освен 

ако нешто друго е договорено или со закон определено, или ако нешто друго 

произлегува од природата на работата.  Според чл.113 од ЗОО, во двостраните 

договори, кога една страна не ќе ја исполни својата обврска, другата страна, ако 

не е определено нешто друго, може да бара исполнување на обврските или, под 

условите предвидени во натамошните членови, да го раскине договорот со 

проста изјава, ако раскинувањето на договорот не настапува според самиот 

закон, а во секој случај има право на надомест на штетата. Според чл.114 ст.1 

од ЗОО, кога исполнувањето на обврската во определениот рок е суштествена 

состојка на договорот, па должникот не ќе ја исполни обврската во тој рок, 

договорот се раскинува според самиот закон. Според ст.2 на овој член, 

доверителот може да го одржи договорот во сила, ако по истекот на рокот, без 

одлагање, го извести должникот дека бара исполнување на договорот. Според 
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ст.3 на овој член, кога доверителот барал исполнување, па не го добил во 

разумен рок, може да изјави дека го раскинува договорот. Според чл.455 ст.1 од 

ЗОО, продавачот е должен да му го предаде предметот на купувачот во времето 

и на местото предвидено со договорот. Според ст.2 на овој член, продавачот ја 

извршил обврската за предавање на купувачот, по правило, кога предметот ќе 

му го врачи или ќе му предаде исправа со која предметот може да се преземе. 

Во конкретниот случај, тужениот не ја исполнил својата обврска да го предаде 

во владение на тужителот предметниот недвижен имот, иако со целосната 

исплата на првата рата од страна на тужителот, во износ од 1.000.000,00 ден. 

тужениот треба да го предаде во владение предметниот недвижен имот на 

тужителот, а тужителот веќе има уплатено износ од 1.600.000,00 ден. 

 

Согласно чл.148 ст.1 од ЗПП, со оглед дека двете странки ја загубија 

парницата по однос на своето тужбено, односно противтужбено барање, овој 

суд одлучи секој странка да ги сноси своите трошоци по постапката. 

   

Од овие причини, согласно чл.361 ст.4 од ЗПП, следуваше да се одлучи 

како во изреката.               

   

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ТСЖ.бр.205/11 од 20.01.2012 год. 

     

                      Претседател на совет – судија, 

                 Наташа Стефановска с.р 
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 4. Парнична постапка - Во случај кога во првостепената парнична 

постапка покрај претседателот на советот учествувале и двајца судии 

поротници, имјаќи предвид дека одлуката е донесена со потпишување на 

записникот, доколку во парничниот предмет нема посебен записник за 

советување и гласање, произлегува дека првостепената одлука не е ниту 

донесена, па следува обжалената пресуда да се врати на повторно судење на 

првостепениот суд. 

 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР, во совет составен од 

судиите Изет Исмаили–претседател на советот, Златко Анѓелкоски и Рафис 

Идризи–членови на советот, во правната работа на тужителот И. К. А., К.Д., 

против тужениот Друштво за ... К.П.експорт-импорт Г., за долг вредност 

63.550,00 евра., одлучувајќи по жалбата на тужениот изјавена преку 

полномошникот Б.Ј., адвокат од С., против пресудата на Основниот суд во 

Гостивар, ТС.бр.16/10 од 05.07.2010 год., на нејавната седница одржана на ден 

13.12.2011 год. донесе, 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

  

 

ЖАЛБАТА на тужениот Друштво за ...”К.П.експорт-импорт Г., изјавена 

преку полномошникот Б.Ј., адвокат од С., СЕ УВАЖУВА. 

  

ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Гостивар, ТС.бр.16/10 од 05.07.2010 

год., СЕ УКИНУВА и предметот се враќа на првостепениот суд, на повторно 

судење. 

 

    

О б р а з л о ж е н и е 

  

 

Со обжалената пресуда и со решение за поправање на пресуда 

ТС.бр.16/10 од 13.09.2010 год., се усвојува тужбеното барање на тужителот. Се 

задолжува тужениот да му плати на тужителот и тоа на име главен долг вкупен 

износ од 63.550,00 евра со домицилна камата на еврото утврдена од Е.Ц.Б. во Б. 

и тоа на износи како што е наведено во изреката на обжалената пресуда, како и 

да му ги надомести процесните трошоци на тужителот во износ од 101.383,00 

денари како и такса за одлука во рок од 8 дена по правосилноста на пресудата     

  

Незадоволен од првостепената пресуда останал тужениот, кој со 

навремена жалба изјавена преку неговиот полномошник ја побива истата 

поради суштествени повреди на постапката, погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право, со предлог 

жалбата да се уважи, обжалената пресуда укине и предметот да го врати на 
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повторно одлучување или пресудата преиначи и одбие тужбеното барање како 

неосновано. 

 

Одговор на жалба е поднесен од тужителот преку Адвокатското друштво 

П., со предлог жалбата да се одбие како неоснована а првостепената пресуда 

потврди. 

 

  Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи ја обжалената пресуда, 

согласно чл.351 и 354 од ЗПП, ценејќи ја жалбата, одговорот на жалба и 

списите во предметот, најде дека, 

 

Жалбата на тужениот изјавена преку полномошникот Б.Ј., адвокат од С., 

е основана. 

 

Основани се жалбените наводи за сторени суштествени повреди на 

одредбите од ЗПП. 

 

Испитувајќи ја обжалената пресуда во границите на жалбените  наводи, а 

внимавајќи по службена должност на сторени суштествени повреди на 

одредбите на парничната постапка од чл.354 од ЗПП и правилна примена на 

материјалното право, овој суд најде дека со обжалената пресуда  сторена е 

суштествена повреда од чл.343 ст.2 т.13 од ЗПП, од причина што првостепената 

пресуда е нејасна, неразбирлива, и со противречности помеѓу образложението и 

изреката, без доволно причини за решителните факти, а утврдените факти 

непризлегуваат од утврдените докази, заради што истата неможе во целост да се 

испита. 

 

Според овој суд, првостепениот суд сторил суштествена повреда на 

одредбата и од член 343 став 2 точка 1 од ЗПП, на кое нешто овој суд внимава 

по службена должност. 

 

Имено, според чл.120 од ЗПП, за советувањето и гласањето се составува 

посебен записник. Ако кај повисокиот суд во постапката по правниот лек 

одлуката е донесена едногласно, нема да се состави записник, туку на 

оригиналот на одлуката ќе се состави забелешка за советувањето и гласањето. 

Записникот за советувањето и гласањето го содржи текот на гласањето и 

одлуката што е донесена. Издвоените мислења се приклучуваат кон записникот 

за советувањето и гласањето ако не се внесени во самиот записник. Записникот, 

односно белешката за гласањето ја потпишуваат сите членови на советот и 

записничарот. Записникот за советувањето и гласањето ќе се затвори во 

посебна обвивка. Овој записник може да го разгледа само повисокиот суд кога 

решава по правен лек, и во тој случај записникот повторно ќе се затвори во 

посебна обвивка и на обвивката ќе се назначи дека записникот е разгледан. 

 

Според чл.121 ст.1 од истиот закон, судот донесува одлуки во форма на 

пресуда или решение. 

 



Апелационен суд Гостивар  Билтен бр.1 

 132 

Според чл.122 од истиот закон, одлуките на советот се донесуваат по 

советувањето со гласање. Во просторијата во која се врши советување и 

гласање можат да бидат присутни само членовите на советот и записничарот. 

Кога треба да се донесе одлука за поедноставни прашања, советот може да 

донесе одлука и на самото заседание. 

 

Според чл.123 од истиот закон, претседателот на советот раководи со 

советувањето и гласањето и гласа последен. Тој се грижи сите прашања да се 

разгледаат сестрано и наполно. За секоја одлука на советот е потребно 

мнозинство на гласовите. Членовите на советот не можат да одбијат да гласаат 

за прашања што ќе ги постави претседателот на советот. Членот на советот што 

при гласањето за некое поранешно прашање останал во малцинство не може да 

се воздржи од гласање за прашање за кое подоцна треба да се одлучи. Ако во 

поглед на одделни прашања за кои се одлучува се поделат гласовите на повеќе 

различни мислења, така што ниту едно од нив нема мнозинство, прашањата ќе 

се разделат и гласањето ќе се повторува се додека не се постигне мнозинство. 

Ако во поглед на висината на паричниот износ или количеството се поделат 

гласовите на повеќе од две мислења, повторно ќе се разгледаат причините за 

секое мислење, па ако и по тоа не може да ре постигне мнозинство, гласовите 

дадени за најголемиот паричен износ или количество ќе им се додадат на 

гласовите дадени за најблискиот помал паричен износ или количество додека не 

се постигне мнозинство. 

 

Според чл.324 ст.2 од истиот закон, кога главната расправа се одржува 

пред советот, пресудата ја донесуваат претседателот на советот и членовите на 

советот кои учествувале на рочиштето на кое е заклучена главната расправа. 

 

Имајќи ги во предвид погорецитираните законски одредби, според овој 

суд, првостепениот суд сторил суштествени повреди на одредбата од член 343 

став 2 точка 1 од ЗПП, на кое нешто овој суд внимава по службена должност, 

според кој член, суштествена повреда на одредбите од парничната постапка 

секогаш постои, меѓу другото ако судот бил непрописно составен, а ова од 

причина што во конкретниов случај судот бил непрописно составен при 

донесувањето на обжалената пресуда, бидејќи во списите на предметот 

недостасува посебен записник за советување и гласање составен во согласност 

со погорецитираните одредби од ЗПП, од кој би можело со сигурност да се 

утврди дека одлуката е донесена во правилен состав, а со оглед на тоа што во 

постапката која предходела на донесување на пресудата, видно од записникот 

за одржана главна расправа пред Основниот суд во Гостивар од 01.07.2010 год., 

учествувале покрај претседателот на советот и двајца судии поротници, ова 

уште повеќе и поради тоа што со потпишувањето на записникот се смета дека 

одлуката е донесена, па со оглед на тоа дека во конкретниов случај нема 

посебен записник за советување и гласање, произлегува дека правостепена 

одлука не е ниту донесена. 

 

Имајќи го во предвид сето ова, овој суд, со оглед на сторените 

суштествени повреди на одредбите од парничната постапка, не беше во 
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можност да ја цени утврдената фактичката состојба и примената на 

материјалното право од страна на првостепениот суд. 

   

При повторно судење првостепениот суд ќе треба да ги отстрани 

констатираните суштествени повреди на одредбите од парничната постапка, на 

начин што ќе донесе одлука која ќе содржи јасна изрека и ќе бидат дадени 

доволно образложени причини за решителните факти. Судот притоа да ја 

острани и констатираната суштествена повреда на одредбата од член 343 став 2 

точка 1 од ЗПП, на начин што својата одлука да ја донесе во прописно составен 

совет а по предходно советување и гласање, за кое нешто да биде составен и 

посебен записник кој ќе биде приложен во списите на предметот. Имајќи ги во 

предвид предходно изложените забелешки, а согласно предходно наведените 

укажувања, со преоценка на изведените докази, судот ќе биде во можност 

правилно и целосно да ја утврди фактичката состојба, а потоа и правилно да го 

примени и материјалното право за да се донесе законита и мериторна одлука 

која ќе може во целост и со сигурност да се испита.  

 

Предвид на погореизнесеното, а во смисла на член 358 ст.1 од ЗПП, 

следуваше да се донесе одлука како во изреката на ова решение.   

 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ТСЖ бр.256/11 од 13.12.2011 год. 

           

 

                Претседател на совет - судија 

                                Изет Исмаили с.р. 
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 5. Работодавачот е должен да пресметува, задржува и уплатува 

придонеси за здраствено осигурување на работникот во законскиот рок, без 

оглед дали е исплатена плата, надоместоци од плата, пензии, или друг 

паричен надомест согласно законот, без разлика дали истиот работел или 

не, а како законски обврзник е должен да му го исплати на Фондот за 

здраствено осигурување неплатените придонеси за задолжително 

здраствено осигурување за спорниот период. 

 

 

 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ГОСТИВАР, во совет составен од судиите 

Наташа Стефановска – претседател на советот, Изет Исмаили и Златко 

Анѓелкоски – членови на советот, во правната работа на тужителот Фонд за ... 

на М., застапувано од полномошникот К. Б., адвокат од С., против тужениот 

Друштво за ... А.А. д.о.о.е.л.  у.и., М.Р.-Т., за долг, вредност 116.450,оо денари, 

одлуќувајќи по жалбата на тужениот изјавена против пресудата на Основниот 

суд Тетово, ТС бр.200/08 од 23.12.2008 година, на нејавна седница на советот 

одржана на ден 12.02.2010 година, донесе: 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 ЖАЛБАТА на тужениот, СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 

 

 ПРЕСУДАТА на Основниот суд Тетово, ТС бр.200/08 од 23.12.2008 

година, СЕ ПОТВРДУВА.  

  

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 Основниот суд Тетово со обжалената пресуда го усвоил тужбеното 

барање на тужителот Фонд за ... на М. и го задолжил тужениот Друштво за ... 

А.А. д.о.о.е.л. , у.-и., М.Р.-Т. да му плати на тужителот на име неплатени 

придонеси за здраствено осигурување за период од 01.01.2003 година до 

31.05.2008 година сума во износ од 116.450,оо денари со камата онака како што 

е опишано во изреката на обжалената пресуда, како и да му ги надомести 

парничните трошоци сторени во постапката на тужителот во износ од 14.280,оо 

денари плус 18% ДДВ, во рок од 8 дена по приемот на првостепената пресуда. 

 

 Незадоволен од вака донесената пресуда останал тужениот кој изјавил 

навремена жалба поради непотполно утврдена фактичка состојба и погрешна 

примена на материјалното право, со предлог жалбата да се уважи, а обжалената 

пресуда укине. 
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 Одговор на жалба не е поднесен. 

 

 Апелациониот суд Гостивар постапувајќи по жалбата, одговорот на 

жалба, обжаленото решение, сите списи во предметот, во смисла на член 351 и 

354 од ЗПП, најде: 

 

 Жалбата е неоснована. 

 

 Со оглед на тоа што тужениот во жалбата не се повикува, и не ја побива 

пресудата поради суштествени повреди на одредбите од парничната постапка, 

овој суд обжалената пресуда ја испита по службена должност, по однос на 

сторени суштествени повреди на одредбите на парничната постапка од чл.354 

од ЗПП и правилна примена на материјалното право, па овој суд најде дека со 

обжалената пресуда не е сторена суштествена повреда од чл.343 ст.2 т.13 од 

ЗПП, бидејќи обжалената пресуда е јасна, разбирлива и содржи доволно 

образложени причини за решителните факти од кој се раководел првостепениот 

суд при одлучувањето. 

 

Неоснован е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена 

фактичка состојба.  

  

Овој суд го ценеше ваквиот жалбен навод но истиот го одби како 

неоснован а ова од причина што првостепениот суд во текот на постапката од 

предложените и изведените докази ценејќи ги сите докази во смисла на чл.7 и 8 

од ЗПП, правилно утврдил дека тужителот е институција со јавни овластувања 

која го спроведува задолжителното здраствено осигурување  за сите граѓани во 

Р. Македонија заради обезбедување на здраствени услуги и парични 

надоместоци, а врз основа на начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост 

и ефективно користење на средствата а од друга страна има право и  должност 

да го прибира и наплатува придонесот од задолжително здраствено 

осигурување како законска обврска.Тужителот е исто така овластен да врши 

контрола на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за сите обврзници и 

доколку утврди при спроведена контрола  да придонесот не е правилно 

пресметан и уплатен или воопшто не е уплатен може да покрене постапка 

заради наплата на неплатениот придонес од задолжителното здраствено 

осигурување. Од друга страна пак тужениот е субјект чија обврска и должност е 

да пресметува, задржува или уплатува придонес за здраствено осигурување во 

законски рок за своите вработени со исплатена плата,надомест од плата, пензија 

или друг паричен надоместок. Во конкретниов случај од страна на тужителот  

на ден 26.06.2008 година, е извршена контрола во подрачната служба на Фондот 

за здраствено осигурување Тетово при што е утврдено дека тужениот на име 

неисплатен придонес за задолжителното здраствено осигурување за период од 

01.01.2003 година до 31.05.2008 година,  должи сума во износ од 116.450,оо 

денари.       

 

Неоснован е жалбениот навод за тоа дека тужителот формално 

пресметувал придонес за здраствено осигурување кое осигурување тужениот 
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како осигуреник не го користел и дека од фондот никогаш не му било побарано 

плаќање нити пак е извршена контрола а од причина што тужениот никогаш не 

работел. 

 

Овој жалбен навод е неоснован од причина што првостепениот суд 

правилно утврдил дека тужителот е институција со јавно овластување која 

покрај останатиот делокруг  на работа има должност да ги прибави и наплатува 

придонеси од  задолжително здраствено осигурување  како негова законска 

обврска, а согласно Законот за здраствено осигурување, додека тужениот е 

правно лице кое е должно да пресметува, задржува и упатува придонеси за 

здраствено осигурување на тужителот во законски рок без оглед дали е 

исплатена плата, надомест од плата, пензии или друг паричен надомест 

согласно со законот, односно без разлика дали истиот работел или не, и воедно 

првсотепениот суд правилно утврдил дека тужениот како законски обврзник е 

во обврска на тужителот поради неиспалтениот придонес  за здраствено 

осигурување да му го исплати на име неплатени придонеси за задолжително 

здраствено осигурување за погоренаведениот период  вкупениот износ од 

116.450,оо. како и камата во висина од 0,05% за секој ден задоцнување.  

 

Врз основа на сето ова според овој суд, првостепениот суд правилно 

постапил кога донел одлука онака како што е наведено во изреката на 

обжалената пресуда. 

 

 Неоснован е жалбениот навод за погрешна примена на материјалното 

право. 

 

 Имено, согласно член 2 став 1 од Законот за здраствено осигурување 

Здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно, а 

бидејќи во конкретниов случај се работи за задолжително здравствено 

осигурување согласно ставот 2 од истиот член задолжително здравствено 

осигурување се установува за сите граѓани на Република Македонија заради 

обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на 

сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под 

услови утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон. 

Согласно пак член 3 од истиот закон задолжителното здравствено осигурување 

го спроведува Фондот за здравствено осигурување на Македонија.  

 

Согласно членот 38 од истиот закон придонесот за задолжителното 

здравствено осигурување го пресметуваат, задржуваат и уплатуваат правните, 

физичките лица и државните органи за осигурените лица во работен однос. 

 

 Согласно член 48 од Законот за задолжително здраствено осигурување 

за пресметувањето, уплатувањето, стасаноста, застареноста и отпишувањето на 

придонесот за задолжителното здравствено осигурување, како и за казнените 

камати се применуваат прописите за пресметување и наплата на персоналниот 

данок од доход.  
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Согласно член 49 од истиот закон Фондот врши контрола на 

пресметувањето и уплатувањето на придонесот за задолжително здравствено 

осигурување за сите обврзници на придонес.Ако при контролата од став 1 на 

овој член се утврди дека придонесот за задолжително здравствено осигурување 

не е правилно пресметан и уплатен согласно со овој закон, Фондот ќе покрене 

постапка за наплатата на основниот долг заедно со законската камата според 

прописите за извршната односно парничната постапка. 

 

Согласно член 52 став 1 од истиот закон за осигурениците за кои Фондот 

ќе утврди дека придонесот не е редовно уплатуван или уплатата задоцнила 

повеќе од 60 дена, правата од задолжителното здравствено осигурување на 

осигурените лица се ускратуваат, освен правото на итна медицинска помош. 

 

Согласно член 123 став 1 од Законот за даночна постапка на износот на 

помалку или повеќе платениот данок и споредните даночни давачки се 

пресметува и наплатува камата во висина од 0,05% за секој ден задоцнување.  

 

Овој суд при одлучувањето имаше во предвид и останатите жалбени 

наводи истакнати во жалбата на тужениот, но истите најде дека се ирелевантни 

со оглед дека се однесуваа на утврдентие решителни факти во фактичката 

состојба, како и дека не се сторени суштествени повреди на одредбите на 

парничната постапка од чл.343 ст.2 од ЗПП, на кое овој суд внимава по 

службена должност а материјалното право е правилно применето. 

 

 Предвид на погореизнесеното, а во смисла на член 357 од ЗПП, 

следуваше да се донесе одлука како во изреката на оваа пресуда.     

 

 

      АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР,ТСЖ бр.186/09 од 12.02.2010 година. 

           

 

                 Претседател на совет - судија 

                Наташа Стефановска с.р. 
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 6. Ништовен договор  - член 95 од ЗОО -  
 

Договорот за отуѓување на градежно земјиште со јавно наддавање од 
20.06.2006 год. склучен помеѓу РМ преку МТВ како отуѓувач и Б.И. како 
купувач, е ништовен, согласно чл.95 ст.1 од ЗОО, бидејќи не е во 
согласност со Уставот, законите и добрите обичаи. Имено, тужителот на 
предметното земјиште кое му било доделено со решение за доделување на 
градежно земјиште од општонароден имот на трајно користење за изградба 
на станбени згради од 29.07.1960 год., има изградено објект за којшто имал 
градежно-техничка документација, па всушност, во случајот со договорот 
се вршело отуѓување на земјиште под објект. Според чл.143 ст. 1 од 
Законот за градење (Сл.в. на РМ бр.51/05 од 30.06.2005 год.), градба 
изградена до 15 февруари 1968 год. се смета за градба изградена со 
одобрение за градење. Првостепениот суд врз основа на изведен доказ со 
распит на странки утврдил дека објектот на тужителот на спорната 
површина постоел од порано, па тој објект, согласно горе наведената 
одредба се смета за градба изградена со одобрение за градење, па 
земјиштето не може да се смета за градежно неизградено земјиште.  

 
Освен тоа, постапката за продажба на земјиштето под објектот на 

тужителот се одвивала во текот на изборната кампања, кога не можело да 
се отуѓува државен капитал. Имено, постапката за продажба на земјиштето 
е спроведена во време кога течела изборната кампања, која започнала на 
ден 15.06.2006 год. Иако јавното наддавање е одржано на ден 23.05.2006 
год., писмениот договор е склучен и потпишан од договорните страни на 
ден 20.06.2006 год., што значи дека постапката се одвивала во време кога 
течела изборната кампања, иако според чл.11 ст.3 од Законот за 
спречување на корупција, во текот на изборната кампања не може да се 
врши никаква вонредна исплата на плати, пензии, социјална помош или 
други исплати од буџетски средства или средства од јавните фондови, ниту 
да се отуѓува државен капитал.  

 

 

 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР, во совет составен од 
судиите Изет Исмаили-претседател на советот, Златко Анѓелкоски и Рафис 
Идризи-членови на советот, во правната работа на тужителот О. о. на Ц. к. Т., 

против тужените Р. М.-М. за т. и в. на РМ, застапувана од Државниот 
правобранител Ј. Ѓ., Б. И. од Т. и А. за к. на н. О. во Т., за бришење на запишано 
право и ништовност на договор, вредност на спорот 100.001,00 ден., 
одлучувајќи по жалбата на тужителот, изјавена преку полномошникот, 

адвокатот Н. Ч. од С., против пресудата на Основниот суд во Тетово 
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ПС.бр.119/06-2  од 05.11.2010 год., на нејавната седница одржана на ден 

20.06.2011 год., донесе, 
 

 
П Р Е С У Д А 

 

ЖАЛБАТА на тужителот О. о. на Ц.к. Т., изјавена преку 
полномошникот, адвокатот Н. Ч. од С., ДЕЛУМНО СЕ УВАЖУВА. 

 

ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Тетово ПС.бр.119/06-2 од 05.11. 2010 

год., во делот од изреката со кој тужбеното барање на тужителот со кое побара 
да се задолжи третотужениот А.за к. на н. О. во Т. да го избрише запишаното и 
да го врати во поранешна состојба на начин што на к.п.бр... на КО Т. во ПЛ.бр... 
со површина од 1.138 м2 да го запише сопственост на Република Македонија, а 

тужителот О. о. Ц. к, како корисник се одбива како неосновано, СЕ 
ПОТВРДУВА. 
 

ПРЕСУДАТА на Основниот суд во Тетово ПС.бр.119/06-2 од 05.11. 2010 
год., во делот од изреката со кој тужбеното барање на тужителот со кое побара 

договорот за отуѓување на градежно земјиште на к.п.бр... на КО Т. со површина 
од 370 м2 со јавно наддавање бр... од 20.06.2006 год. склучен помеѓу РМ преку 
М. за т. и в. С. како отуѓувач и Б. И. како купувач да се прогласи за ништовен и 
во иднина да не произведува правни дејствија се одбива како неосновано, СЕ 

ПРЕИНАЧУВА И СЕ ПРЕСУДУВА: 
 

ДЕЛУМНО СЕ УСВОЈУВА тужбеното барање на тужителот О. о. на 
Ц.к. Т.. 

 

ДОГОВОРОТ за отуѓување на градежно земјиште на к.п.бр... на КО Т. со 

површина од 370 м2 со јавно наддавање бр... од 20.06.2006 год. склучен помеѓу 
РМ преку М. за т.и в. С. како отуѓувач и Б.И. како купувач, СЕ ОГЛАСУВА ЗА 
НИШТОВЕН и во иднина не произведува правни дејства. 
 

СЕ ЗАДОЛЖУВААТ првотужениот и второтужениот солидарно да му 
ги надоместат на тужителот трошоците по постапката во вкупен износ од 
138.820,00 ден., сето горе наведено во рок од 8 дена од приемот на оваа 

пресуда, под страв на присилно извршување. 
  

ПОГОЛЕМОТО барање на име процесни трошоци во вкупен износ од 

190.460,00 ден., над досудениот износ, СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНО.                  
 

О б р а з л о ж е н и е 
  

Со обжалената пресуда, тужбеното барање на тужителот, договорот за 
отуѓување на градежно земјиште на КП.бр... на КО Т. со површина на 370 м2 со 

јавно наддавање, бр... од 20.06. 2006 год. склучен помеѓу РМ, преку М. за т. в. 
С. како о. и Б. И. како купувач да се прогласи за ништовен и во иднина да не 
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произведува правни дејствија, како и да се задолжи третотужениот А. за к. на 

недвижности О. во Т. да го избрише запишаното и да го врати во поранешна 
состојба, на начин што на КП.бр. на КО Т. во ПЛ.бр... со површина од 1.138 м2 
да го запише сопственост на РМ, а тужителот О. о. Ц. к. како к., се одбива како 
неосновано. Се задолжува тужителот да му ги надомести трошоците во 

постапката на второтужениот Б. И. во износ од 121.000,00 ден. во рок од 8 дена 
по приемот на пресудата.       
  

Против ваквата пресуда, навремено, жалба поднесе тужителот, по сите 
основи од чл.342 од ЗПП, со предлог, жалбата да се уважи, обжалената пресуда 
да се преиначи и да се усвои тужбеното барање или да се укине пресудата и 

предметот да се врати на првостепениот суд, на повторно судење и да се одлучи 
за трошоците во спорот.   
  

Второтужениот Б. И., преку неговиот полномошник, поднесе одговор на 
жалба, со предлог жалбата на тужителот да се одбие, првостепената пресуда да 
се потврди и тужителот да биде задолжен на второтужениот да му ги плати 

трошоците во жалбената постапка.  
          

  Апелациониот суд во Гостивар, испитувајќи ја обжалената пресуда, 
согласно чл.351 и 354 од ЗПП, ценејќи ја жалбата, одговорот на жалбата и 
списите во предметот, најде дека, 
 

Жалбата на тужителот, изјавена преку полномошникот, адвокатот Н. 
Ч.од С., е делумно основана.    
                 

Неоснован е жалбениот навод за сторена суштествена повреда на 

одредбите на парничната постапка од чл.343 ст.2 т.13 од ЗПП, во обжалената 
пресуда. Пресудата нема недостатоци поради кои не може да се испита. 

Изреката на пресудата е разбирлива, не противречи самата на себеси и на 
причините за пресудата. Во пресудата се дадени причините за решителните 
факти, кои се јасни и непротивречни.  
  

Неоснован е жалбениот навод за погрешно и нецелосно утврдена 
фактичката состојба во обжалената пресуда. Првостепениот суд, врз основа на 

изведените докази утврдил дека предметната КП бр... под објект од 261 м2, 
двор од 500 м2 и неплодно од 377 м2 со промена СП.бр. ... год. била 
евидентирана на РМ-корисник Ц. к. на РМ С. на О. организација на Ц. К. Т., врз 
основа на решение за доделување на градежно земјиште од општонароден имот 

на трајно користење за изградба на станбени згради од 29.07.1960 год., Решение 
на Н. о. Т. за одобрение на локација од 06.01.1960 год. и градежна дозвола од 
06.07.1960 год. Тужителот на ден 25.02.1997 год., склучил договор со 
претпријатието ПП БА-К застапуван од директорот Б. И., сега второтужен, со 

кој му го отстапува магацинскиот простор кој се наоѓал на ул.В.С.Б. бб на 
времено користење во времетраење од 8 години. По истекот на овој рок, 
тужителот со писмени известувања од 02.02.2005 год. и 26.04.2005 год., побарал 
второтужениот да ги ослободи магацинските простории и да ги предаде 
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клучевите бидејќи истекол рокот на договорот, со намера тужителот да гради 

нов објект. Второтужениот тоа не го сторил и по негово барање за 
поништување на списокот на промени бр... врз основа на известието од М. за ф. 
У. за имотно-правни работи Одделение за управна постапка во Т. од 01.06.2005 
год. во кое е наведено дека правосилната клаузула на погоренаведеното 
решение за доделување не е валидна од причина што не располагаат во 

евиденцијата со предметот бр... од 29.07.1960 год., поништен е списокот за 
промена бр... и предметната катастарска парцела е евидентирана на РМ како 
КП.бр.... дел неплодно земјиште со површина од 25611 м2. По извршените 
вакви промени, провотужената РМ преку својот орган Министерство за 
транспорт и врски врз основа на Уредбата за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на РМ го отуѓила предметното земјиште со јавно наддавање 

објавено на ден 10.05.2006 год., а спроведено на ден 23.05.2006 год. на 
најповолниот понудувач, второтужениот Б. И., со договор за отуѓување на 
градежно земјиште со јавно наддавање склучен на ден 20.06.2006 год. кој е 
заверен на нотар на ден 12.07.2006 год. На спорната површина порано постоел 
магацин кој бил изгорен и на местото каде што бил магацинот изграден е нов 
објект од приземје од страна на второтужениот кој и сега го користи како 

деловен објект, а овој објект е без одобрение за градење. Второтужениот 
поднесол барање до Секторот за урбанизам и заштита на животна средина 
сообраќај и патишта и комунални дејности за издавање на решение за 

локациски услови за изградба на станбено-деловен објект на КП.бр... на КО Т., 
односно легализација на веќе изградениот објект, која постапка е прекината и се 
чека исходот од овој спор. Спорната парцела од 370 м2 каде е изграден објект 

од страна на второтужениот може да се идентификува, но не може да се утврди 
кое земјиште му е доделено на тужителот со решението за доделување на 

градежно земјиште од 29.07.1960 год. Првостепениот суд од исказот на вештото 
лице геодетски инженер утврдил дека не може со сигурност да се утврди кој е 

тој имот што му бил доделен на тужителот со горе наведеното решение, бидејќи 
нема протокол за тоа доделено место, а по однос на спорното земјиште од 370 

м2 што го купил второтужениот од првотужениот може целосно да се исколчи и 
да се идентификува во целост на лице местото. При вака утврденото, 
првостепениот суд го одбил тужбеното барање на тужителот, како во изреката 

на пресудата, врз основа на чл.18 и 443 од ЗОО, утврдувајќи дека во случајот не 
се исполнети законските услови од чл.95 од ЗОО за ништовност на предметниот 
договор. 

 

По мислење на овој суд, на правилно утврдената фактичка состојба, 

првостепениот суд погрешно го применил материјалното право, кога го одбил 
тужбеното барање на тужителот предметниот договорот за отуѓување на 

градежно земјиште да се прогласи за ништовен. 
 
Основан е жалбениот навод дека првостепениот суд погрешно заклучил 

дека решението бр... од 29.07.1960 год. со кое на тужителот му се доделува на 
користење земјиште од 1200 м2 никогаш не станало правосилно, зашто на 

решението има печат за правосилност од 22.05.1997 год. што го констатира и 
самиот првостепен суд, кој смета дека клаузулата за правосилност на 
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решението за доделување на градежно земјиште од 29.07.1960 год. е невалидна, 
а и доколку тужителот се стекнал со право на трајно користење го изгубил 

корисничкото право поради неградење на згради.  
 
Основан е жалбениот навод дека првостепениот суд не го ценел 

соодветно утврдениот факт дека тужителот на доделеното земјиште има 

изградено објект за којшто имал градежно-техничка документација, па 
всушност, во случајот се вршело отуѓување на земјиште под објект. Имено, на 
лице местото постои приземен објект од цврста градба, кој зафаќа дел од 

к.п.бр... во површина од 105 м2 и дел од к.п.бр... во површина од 155 м2, со 
вкупна површина од 260 м2, кој моментално бил кафиќ, кој го користел и 
владеел тужениот Б. И.. Според чл.143 ст. 1 од Законот за градење(Сл.в. на РМ 
бр.51/05 од 30.06.2005 год.), градба изградена до 15 февруари 1968 год. се смета 

за градба изградена со одобрение за градење. Во конкретниот случај, 
првостепениот суд врз основа на изведен доказ со распит на странки утврдил 

дека објектот на тужителот на спорната површина постоел од порано, па тој 
објект, согласно горе наведената одредба се смета за градба изградена со 
одобрение за градење, па земјиштето не може да се смета за градежно 

неизградено земјиште.  
 
Основан е жалбениот навод дека првостепениот суд погрешно заклучил 

дека постапката за продажба на земјиштето под објектот на тужителот не се 

одвивала во текот на изборната кампања, кога не можело да се отуѓува државен 
капитал и договорот за отуѓување на земјиштето е склучен на ден 20.06.2006 
год., а е заверен и потпишан од министерот на нотар на ден 12.07.2006 год., по 

изборите. Имено, постапката за продажба на земјиштето е спроведена во време 
кога течела изборната кампања, која започнала на ден 15.06.2006 год. Иако 
јавното наддавање е одржано на ден 23.05.2006 год., писмениот договор е 
склучен и потпишан од договорните страни на ден 20.06.2006 год., што значи 

дека постапката се одвивала во време кога течела изборната кампања. Според 
чл.11 ст.3 од Законот за спречување на корупција, во текот на изборната 
кампања не може да се врши никаква вонредна исплата на плати, пензии, 
социјална помош или други исплати од буџетски средства или средства од 

јавните фондови, ниту да се отуѓува државен капитал.  
 
Основан е жалбениот навод дека првостепениот суд неосновано 

заклучил дека не можело да се изврши идентификација на земјиштето кое му 

било доделено на тужителот. Во решението на Народниот одбор на Општина 
Тетово бр... од 29.07.1960 год., е наведено дека на тужителот му се доделува 
градежно земјиште од општонароден имот за подигање на станбени згради на Ј. 

Ц. к. О. о. Т., к.п.бр... и 3795, во површина од 1200 м2. Факт е дека спорната 
површина, на која се наоѓа и објектот на тужителот е дел од к.п. бр..., од која 
парцела, како и од к.п.бр..., на тужителот му се доделени 1200 м2 со решението 
од 29.07.1960 год. и дека на таа површина тужителот изградил објект.  

  
Од горе наведеното произлегува дека во случајот се исполнети 

законските услови од чл.95 ст.1 од ЗОО за ништовност на предметниот 
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договорот за отуѓување на градежно земјиште, бидејќи договорот не е во 

согласност со Уставот, законите и добрите обичаи.   
             

Неоснован е жалбениот навод дека првостепениот суд неосновано не го 
ценел фактот дека постапката за бришење на корисничкото право на тужителот 

во катастарот била незаконита, и во таа постапка не бил вклучен ДП на РМ. 
Имено, тужба за бришење на запишано право на недвижност се поднесува 
против лицето кое со решението на катастарот е утврдено како носител на 

оспореното право, а не против Агенцијата за катастар на недвижности. Ова е 

согласно со чл.55 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на 
недвижностите(Сл.в. на РМ бр. 27/86), според кој, секој што смета дека со 
запишувањето на правата на недвижностите е повредено неговото право на 
недвижностите може со тужба кај редовниот суд да бара бришење на 
запишаните права на недвижностите и враќање на запишаните права во 

поранешна состојба.  
  

Согласно чл.160 ст.2 од ЗПП, кога судот ќе ја преиначи одлуката против 

која е поднесен правен лек, ќе одлучи за трошоците на целата постапка. 
Вкупните трошоците на тужителот потребни за водењето на парницата, со 
оглед на вредноста на предметот на спорот изнесуваат 138.820,00 ден., од кои: 
за состав на тужба 3.900,00 ден., за состав на 8 поднесоци, по 3.900,00 ден. за 

еден поднесок, или вкупно за поднесоци 31.200,00 ден., за 19 застапувања во 
износ од по 4.680,00 ден. за едно застапување, или вкупно за застапувања 
88.920,00 ден., за вештачење, 14.800,00 ден. Ова затоа што расправата од 
08.10.2007 год. е одложена не по вина на тужените, а на расправата од 

16.02.2008 год. не присуствувал полномошникот на тужителот, а исто така не се 
доставени писмени докази за висината на патните трошоци. Поголемото барање 
за надомест на парничните трошоци во вкупен износ од 190.460,00 ден., над 
досудениот износ, е одбиено како неосновано.  

           

Од овие причини, согласно чл.361 т.4 од ЗПП, следуваше да се одлучи 
како во изреката. 
 

АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР, ТСЖ.бр.24/11 од 20.06.2011 год. 
       
 

                             Претседател на советот-судија, 

                                            Изет Исмаили  с.р. 


