
                                                                                                                  Виш управен суд – Билтен бр. 3 

1 
 

 

 

 

ВИШ УПРАВЕН СУД 

СКОПЈЕ 

 

 

 

 

БИЛТЕН 

 

Бр. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКОПЈЕ 

Јули 2013 година 

 

 



                                                                                                                  Виш управен суд – Билтен бр. 3 

2 
 

 

 

ИЗДАВАЧ: 

Виш управен суд 

 

РЕДАКЦИСКИ ОДБОР 

 

 

Претседател на одборот:  

Розалиа Кочковска – Претседател  на Виш Управен суд  

 

Членови  на одборот:   

Виолета Илиевска, Владанка Панчурова Сулејманова, Лидија 

Каначковиќ – Судии во Виш Управен суд 

 

Судии на Виш управен суд: Виолета Илиевска, Анита Данилова, 

Владанка Панчурова Сулејманова, Лидија Каначковиќ, Загорка 

Тноковска, Лидија Георгиевска, Исамедин Лимани, Светлана 

Костова, Мирјана Василевска, Дијана Димитрова, Фани Илиевска 

 

 

 

 

Благодарност до сите што учествуваа во изготвувањето на овој Билтен. 

 

 



                                                                                                                  Виш управен суд – Билтен бр. 3 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

С О Д Р Ж И Н А 

 

В О В Е Д                                                                                                 4 

 

С Е Н Т Е Н Ц И од специјализираниот судски оддел за имотно – 

правна област и други права                                                                 5 

 

С Е Н Т Е Н Ц И  од специјализираниот судски оддел за пензии, 

права од пензиско и инвалидско осигурување и други права           22           

 

С Е Н Т Е Н Ц И од специјализираниот судски оддел за финансиски, 

царински, даночни и други права                                                        31 

 

 

 

                  

    

 



                                                                                                                  Виш управен суд – Билтен бр. 3 

4 
 

 

 

В О В Е Д 

 

 

      Работата по предметите во Вишиот управен суд, се одвива во три 

специјализирани судски оддели: специјализиран судски оддел за имотно – 

правна област и други права; специјализиран судски оддел за пензии, права од 

пензиско и инвалидско осигурување и други права и специјализиран судски 

оддел за финансиски, царински, даночни и други права. 

     Судиите во Вишиот управен суд покрај предметното работење во 

специјализираните судски оддели разгледуваат и прашања од интерес за 

работата  на сите совети, прашања во однос на примената  на законите во 

соодветните области и унапредување на методот на работата.  

     Вишиот управен суд врши квартални редовни и вонредни посети на 

Управниот суд заради увид во неговата работа, како и за прибирање податоци 

во врска со примената на законите, следењето и воедначувањето на судската 

практика и други податоци. 

     Како резултат на тие активности издвоени се покарактеристични одлуки 

донесени од страна на Вишиот управен суд, а кои можат да бидат од интерес 

за понатамошната работа на управното судство, како и од интерес за правилна 

и единствена примена на законите и другите подзаконски акти. 

     Овие одлуки се обработени и систематизирани по  оддели и истите 

претставуваат содржина на Билтенот бр.3 на Вишиот управен суд. 
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С Е Н Т Е Н Ц И 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАН СУДСКИ ОДДЕЛ ЗА ИМОТНО – ПРАВНА 

ОБЛАСТ И ДРУГИ ПРАВА  

 

I УЖ.бр.404/2013 од 25.03.2013 година – експропријација 

 Во случај на погрешна правна поука од страна на првостепениот орган 
дека против првостепеното решение жалба не е дозволена, туку може да се 
поведе управен спор, Управниот суд со решение тужбата ќе ја отфрли како 
недозволена, а рокот за поднесување на жалба против првостепеното решение 
ќе почне да тече од денот на доставувањето на решението на Управниот суд 
до странките. 
 
 Од образложението: 

 
Жалбата е неоснована. 
 
Видно од списите во предметот, Министерство за финансии –Управа за 

имотно правни работи - Одделение за управна постапка Тетово постапувајќи 
по предлог за воспоставување право на службеност донел Решение со кое се 
уважува предлогот за воспоставување право на службеност од поднесено АД 
Скопје заради изградба на 110 kv ДВ ТС. Се воспоставува право на службеност 
во корист на АД Скопје на недвижниот имот што претставува дел од КП.бр., 
култура дм, во површина од  м2 и култура зпз во вкупна површина од  м2 
идеален дел 1/1 ИЛ.бр. на КО Тетово, вон град од досегашниот сопственик 
Е.Ф.С во корист на операторот на електропреносниот систем на Македонија во 
државна сопственост АД Скопје, за изградба на далуководот. По 
правосилноста на ова решение ќе се одржи усна расправа за спогодбено 
утврдување на надоместокот, доколку се направи штета при изградба на 
далекуводот. Органот ова решение го донел имајќи го во предвид членот 4, 5, 
6, 11, 15 и 31 од Законот за експропријација. Во ова решение органот дал 
упатство за правно средство со кое и укажал на незадоволната страна дека 
може против ова решение да поведе управен спор со тужба во рок од 15 дена 
по приемот на ова решение до Управниот суд. 

 
Незадоволен од ова решение Е. Ф. С. од Тетово поднел тужба до 

Управниот суд на ден 11.12.2011 година, за да потоа со поднесок од 09.01.2013 
година изврши прецизирање на тужбата барајќи судот да го поништи 
првостепеното Решение. Истовремено поднел и барање за определување на 
времена мерка со која бара да му се забрани на АД Скопје да превзема било 
какви градежни дејствија и поставување на далекувод на парцелата 
сопственост на тужителот Е.Ф.С, која претставува КП.бр., култура дм, во 
површина од м2 и култура зпз во вкупна површина од  м2 идеален дел 1/1 
ИЛ.бр. на КО Тетово, под закана на материјална одговорност и присилно 
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извршување. Предлага времената мерка да остане на сила до правосилно 
завршување на управниот спор.  

 
Управниот суд одлучувајќи по тужбата за поништување на Решението на 

Министерство за финансии–Управа за имотно правни работи-Одделение за 
управна постапка Тетово донел Решение со кое тужбата на тужителот ја 
отфрлил. При донесување на ова решение судот се повикал на членот 3 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за експропријација 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 106/08), на членот 213 став 6 
од Законот за општата управна постапка, како на член 8 став 1 и 2 и член 26 
став 1 точка 4 од Законот за управните спорови.  

 
Вишиот Управен суд најде дека Управниот суд донел законита одлука. 
 
Согласно член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за 

експропријација („Службен весник на Република Македонија“ број 106/08), 
членот 19 од Законот за експропријација се менува и гласи: „Против решението 
на органот за експропријација може да се изјави жалба во рок од 8 дена од 
денот на доставување на решението до Комисијата на Владата на Република 
Македонија (став 1). Против решението од став 1 на овој член може да се 
поднесе тужба до Управниот суд во рок од 15 дена од денот на доставување на 
решението (став 2). Тужбата не го одлага извршувањето на решението (став 3). 

 
Во член 213 став 6 од Законот за општата управна постапка е 

предвидено дека  кога против решението е можно да се изјави жалба, а 
странката погрешно е упатена дека против тоа решение нема место за жалба, 
или дека против него може да поведе управен спор, рокот за жалба тече од 
денот на доствувањето на решението на судот со кое тужбата е отфрлена како 
недопуштена, ако странката веќе пред тоа не поднела жлаба пред надлежниот 
орган.  

 
Согласно член 8 став 1 и 2 од Законот за управните спорови („Службен 

весник на Република Македонија“ број 62/2006 и 150/10), управен спор може да 
се води против управен акт донесен во втор степен (конечен управен акт). 
Управен спор може да се поведе и против првостепен управен акт, кога не е 
предвидена правна заштита во управна постапка во втор степен. 

 
Според член 26 став 1 точка 1 од истиот закон Управниот суд со 

решение ќе ја отфрли тужбата ако утврди дека: против управниот акт кој се 
оспорува со тужбата можело да се изјави жалба, а воопшто не е изјавена или 
не е навремено изјавена. 

 
 Вишиот управен суд смета дека Управниот суд правилно ги 

применил горенаведените одредби, па оттаму и донесеното решение е 
законито.  

 
Според Вишиот управен суд, Управниот суд правилно утврдил дека  

тужителот погрешно бил упатен со правната поука дека против донесеното 
решение не може да изјави жалба, туку дека има право да поведе управен спор 
со тужба пред Управниот суд. Оттука Управниот суд правилно утврдил дека во 
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конкретниот случај имајќи го во предвид членот 3 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за експропријација кој бил во сила во време на 
поднесување на предлогот за воспоствување право на службеност против 
првостепеното решение, законот предвидел жалба до Комисијата на Владата 
на Република Македонија. Со оглед да погрешно е упатена странката да 
поведе управен спор правилно утврдил Управниот суд дека рокот за жалба 
против првостепениото решение, а согласно член 213 став 6 од Законот за 
општата управна постапка ќе тече од денот на доствувањето на решението на 
Управниот суд. Според Вишиот управен суд  Управниот суд парвилно го 
применил и членот 26 став 1 точка 4 од Законот за управните спорови па 
тужбата ја отфрлил. Според Вишиот управен суд иако тужбата треба да биде 
отфрлена како недопуштена, а Управниот суд во образложението на 
решението навел дека тужбата е недозволена, ова во конкретниот случај не му 
дава право на тужителот да го поведе и води управниот спор.  

 
Што се однесува до барањето за определување на времена мерка Судот 

утврди дека Управниот суд не се произнел во изреката на решението, но во 
образложението на решението сосема јасно укажал од кои причини барањето 
за определување решение за времена мерка во конкретниот случај е 
безпредметно. Овој суд го прифаќа ваквото образложение на Управниот суд 
имајќи во предвид што согласно Законот за управните спорови донесувањето 
времена мерка во управниот спор е секогаш во функција на тужбата. Со оглед 
да тужбата во конкретниот случај е отфрлена, оттаму и барањето за 
определување времена мерка е безпредметно.  

 
Вишиот управен суд при одлучувањето ги имаше во предвид наводите 

истакнати во жалбата, но најде дека ваквите наводи не се основ за поинакво 
одлучување од страна на овој суд, а заради горенаведените причини. 

 

 

II УЖ.бр.140/2013 од 25.02.2013 година – денационализација 

 

  Органот при одлучувањето треба да го има во предвид и фактот дека 

недвижниот имот предмет на денационализација бил одземен од повеќе 

поранешни сопственици (секој сопственик на посебен идеален дел), а со 

различни акти врз основа на ист правен основ. Иако ваквиот факт не му бил 

непознат на органот при одлучувањето, сепак во повторната постапка ќе треба 

да внимава дека за истиот недвижен имот предмет на денационализација во 

оваа постапка покрај овие баратели, постојат и други баратели со други 

поднесени барања за денационализација за кои фактичката состојба е 

идентична.   

           Од образложението: 

Жалбата е основана. 
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Во постапката за денационализација, Министерот за финансии преку 
Комисијата за одлучување по барањата за денационализација со седиште во 
Куманово, постапувајќи по Барањето за денационализација Дн.бр., поднесено 
од М.С, Ц.Ј, О.Т и М.С., донел Решение Дн.бр., со кое го уважил барањето на 
барателите за денационализација на идеални 5/60 од недвижен имот-деловна 
просторија со вкупна површина од  м2 на ул. во Куманово, која се наоѓала во 
состав на стамбена зграда на КП бр. за КО Куманово (стар катастарски 
премер), а кој имот бил национализиран со Решение бр. на Комисијата за 
национализација при Народниот одбор на Општина Куманово од нивниот 
претходник П.В. На барателите им се враќа во сопственост идеални 60/720 од 
недвижниот имот  КП бр., зграда  кат, стан 0, намена на зграда  во м.в.„ собност  
со површина од м2, право на недвижност , година на градба, запишана во лист 
Б од ИЛ бр. за КО Куманово и тоа секому по идеални 15/720. Барателите се 
задолжени во рок од 30 дена по правосилноста на решението на име враќање 
на даден надомест за деловниот објект за одземениот имот да уплатат износ 
од 809,68 денари. Ова решение органот го донел повикувајќи се на членот 2, 
членот 8 став 2, членот 13, членот 16, членот 20, членот 31 и членот 55 од 
Законот за днационализација, како и членот 1 став 2 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за денационализација, а во врска со член 205 од 
Законот за општата управна постапка. 

 
Комисијата за решавање во управната постпака во втор степен од 

областа на денационализацијата при Владата на Република Македонија, 
постапувајќи по жалбата на Државното правобранителство на Република 
Македонија-Куманово, изјавена против првостепеното Решение на Комисијата 
за одлучување по барањата за денационализација со седиште во Општина 
Куманово, со Решение бр., жалбата ја одбила како неоснована. Комисијата 
утврдила дека првостепениот орган правилно го применил членот 8 став 2 од 
Законот за денационализација, односно правилно им го вратил во сопственост 
на барателите идеалниот дел од одземениот имот и правилно ги задолжил 
согласно членот 2 од Уредбата за начинот и постапката за утврдување на 
вредноста на имотот кој е предмет на денационализација да го вратат 
примениот надоместокот за деловниот објект. Комисијата смета дека во 
конкретниот случај не може да биде применет членот 11 од Законот за 
денационализација на кој се повикал Државниот правобранител на Република 
Македонија за подрачје Куманово во наводите истакнати во жалба.  

 
Незадоволен од вака донесеното решение  Државниот правобранител на 

Република Македонија за подрачје Куманово поднел тужба до Управниот суд, 
кој постапувајќи по тужбата донел Пресуда со која тужбата ја одбил како 
неоснована. Управниот суд смета дека постои можност за реално враќање на 
предметниот недвижен имот, па оттаму  правилно постапиле органите во 
постапката за денационализација кога одлучиле да го уважат барањето за 
денационализација на барателите и кога на  барателите одлучиле да им биде 
вратен дел од недвижниот имот предмет на барањето за денационализација, а 
согласно член 8 став 2 и член 20 од Законот за денационализација.  

 
Вишиот управен суд наоѓа дека пресудата на Управниот суд е 

незаконита.  
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Согласно член 9 од Законот за општата управна постапка, е предвидено 
дека во управната постпака мора да се утврди фактичката состојба на работите 
и за таа цел мора да се утврдат сите факти што се од важност за донесување 
на законито и правилно решение. 

 
Согласно член 16 од Законот за денационализација, во постапка за 

денационализација се применуваат одредбите на Законот за општата управна 
постапка, доколку со овој закон поинаку не е определено. 

 
Согласно член 1 од Законот за денационализација, се определуваат 

условите и постапката за враќање на имотот и видот, условите и постапката за 
давање надомест за имот одземен во корист на државата. 

 
Во членот 8 став 1 од Законот за денационализација и Законот за 

измените и дополнувањето на Закон за денационализација („Службен весник 
на Република Македонија“ број 20/98 и 43/2000) е предвидено предмет на 
денационализација не е одземен имот за кој е платен, односно даден надомест. 
Според став 2, по ислучок на став 1 на овој член, ако одземениот имот за кој е 
даден надомест постои, имотот може да се врати при што барателот е должен 
да врати надомест во износ, на начин и постапка  утврдени со прописот на 
Влада на Република Македонија од членот 37 став 2 на овој закон. 

 
Во членот 20 од истиот закон е предвидено дека недвижност се враќа во 

сопственост во целост или дел во состојба во која што се наоѓа на денот на 
влегувањето во сила на овој закон. Недвижност се враќа како дел, кога не  е 
можно целосно враќање, кога со тоа се согласил барателот и доколку е тоа 
возможно ако со друг закон поинаку не  е определено. 

 
По наоѓање на Вишиот управен суд, во постапката пред првостепениот 

орган кој одлучувал по барањето за денационализација не било постапено 
согласно правилата на управната постапка предвидени во член 9 од Законот за 
општата управна постапка, кои се однесуваат на обврската за утврдување на 
сите факти кои се од важност за донесување законито и правилно решение, 
што довело до погрешна примена на материјалното право. Имено, во 
конкретниов случај фактичката сосотјба останала целосно не утврдена бидејќи 
не може со сигурност да се утврди во чија сопственост е предметниот имот кој 
сега се враќа на барателите.  

 
При ваква состојба на работите Вишиот управен суд најде дека 

Управниот суд донел незаконита пресуда кога го прифатил како утврдено 
наведеното во образложението на Решението на Комисијата за одлучување по 
барањата за денационализација со седиште во Општина Куманово Дн.бр.  

 

При повторното постапување органот ќе треба да го има во предвид 
фактот што имотот предмет на денационализација не бил заведен на име 
Република Македонија во целост, туку како сосопственост на Општина 
Куманово и О.Н секој на  една  идеална половина Исто така органот при 
одлучувањето треба да го има во предвид и фактот дека недвижниот имот 
предмет на денационализација бил одземен од повеќе поранешни сопственици 
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(секој сопственик на посебен идеален дел), а со различни акти врз основа на 
ист правен основ. Иако ваквиот факт не му бил непознат на органот при 
одлучувањето, сепак во повторната постапка ќе треба да внимава дека за 
истиот недвижени имот предмет на денационализација во оваа постапка покрај 
овие баратели, постојат и други баратели со други поднесени барања за 
денационализација за кои фактичката состојба е идентична.   

 

III УЖ.бр.640/2013 од 05.06.2013 година – запишување на 

промена во катастарот на недвижностите 

 

 Управниот суд е надлежен да пружа судска заштита во случаите 

предвидени во членот 176 од Законот за катастар на недвижности, а во случаи 

кога постојат спротивставени интереси надлежен да одлучува е основниот  

судот на чие подрачје се наоѓа недвижноста. 

 Од образложението:  

 Жалбата е неоснована. 

 Постапувајќи по тужбата Управниот суд по извршениот увид во списите 

по предметот утврдил дека оспорената Потврда за запишување на промена во 

катастарот на недвижностите бр., тужениот орган ја издал по пријава на лицето 

Ј.Ј и со истата се потврдува дека е извршено запишување на промена во 

катастарот на недвижностите во КО Велес по пријава заведена под број (во 

повторна постапка по жалба од К.Н и Ш.К).  

 Повикувајќи се на одредбите од член 29 од Законот за измени и 

дополнување на Законот за катастар на недвижности(Службен весник на РМ 

бр.20/2008 и бр.158/2010) со кој е изменет член 176 став 1 од Законот за 

катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.20/2008) и на член 177 став 1 од истиот Закон, Управниот суд со побиваното 

решение ја отфрлил тужбата со образложение дека во надлежност на 

Управниот суд е да пружа судска заштита во случаите предвидени во членот 

176 од Законот за катастар на недвижности, а дека во конкретниот случај 

тужителите ја поднеле тужбата против потврда издадена по пријава на Ј.Ј, од 

што произлегува дека со така издадената потврда се засега во правото на 

наменско користење на земјиштето на кое била подигната зградата на кп.бр. 

запишана во ИЛ.бр. за КО Велес и за решавање во случаи кога постојат 

спротивставени интереси надлежен да одлучува е основниот  судот на чие 

подрачје се наоѓа недвижноста.    

 Имено, согласно член 29 од Законот за измени и дополнување на 

Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република 
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Македонија“ бр.20/2008 и бр.158/2010) со кој е изменет член 176 став 1 од 

Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.20/2008) предвидено е дека против потврдата за запишување 

или одбивање при востановување и одржување на катастар на недвижности и 

против потврдата за исправка на техничка грешка, подносителот на пријавата и 

носителот на правото имаат право да поднесат тужба пред Управниот суд.  

 Согласно член 177 став 1 Законот за катастар на недвижности („Службен 

весник на Република Македонија“  бр.20/2008 и бр.158/2010) секое лице кое 

има правен интерес може да бара бришење на запишаното од катастарот на 

недвижностите во рок од три години од издавањето на потврдата за 

запишување, односно од објавувањето во Службен весник на Република 

Македонија на решението за конверзија на податоците од катастарот на 

земјиштето во катастарот на недвижности. 

 Оценувајќи ја законитоста на побиваното решение Вишиот управен суд 

наоѓа дека побиваното решение е правилно и донесено согласно законот и 

даденото образложение на Управниот суд во целост го прифаќа како правилно. 

 Вишиот управен суд при одлучувањето ги ценеше наводите од жалбата 

на тужителите изјавена преку нивниот полномошник, меѓутоа имајќи ја предвид 

констатираната состојба од Управниот суд во однос на карактерот на спорот, 

како имотноправен, со оглед да тужителите се јавуваат како странки со 

спротивставени интереси во однос на лицето Ј.Ј по чија пријава било извршено  

запишување на промена во катастарот на недвижностите во оспорената 

потврда, истите не ги прифати за основани. Во конкретниот случај правилно е 

становиштето на Управниот суд, прифатено и од страна на овој суд, дека 

тужителите заштита на своите права можат да остваруваат само пред 

надлежниот основен суд во контрадикторна постапка, но не и во постапка пред 

Управниот суд, што произлегува од содржината на погоре цитираните законски 

одредби. 

 

IV УЖ.бр.634/2013 од 05.06.2013 година – разрешување на 

директор на основно училиште 

 

По наоѓање на овој суд, првостепениот суд при донесувањето на 

обжаленото решение пред се, имајќи предвид дека во тужбата тужителот навел 

дека бара да се укине како незаконито решението на Градоначалникот, а 

доколку судот смета дека вака поставеното барање е неосновано, истакнал и 

алтернативно барање со предлог да се донесе пресуда поради молчење на 

администрацијата, требал да цени дека тужителот тужбеното барање го 

поставил алтернативно и да утврди врз основа на доставените прилози кон 
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поднесокот за уредување на тужбата дали се исполнети условите за 

одлучување по второпоставеното барање. 

Од образложението: 

 Жалбата е основана. 

 Видно од списите по предметот тужителот НМ до Основниот суд Струга 

на ден 13.07.2009 година поднел тужба против решението за разрешување на 

Директор на Основното училиште на Градоначалникот на Општина бр., со 

барање решението да се поништи како незаконито. Со наведеното решение 

тужителот бил разрешен од должноста директор пред истекот на мандатот за 

кој бил избран. Тужителот во тужбата навел дека, согласно дадената правна 

поука, против истото на ден 04.07.2009 година со препорачана пратка поднел 

приговор до Второстепената комисија на Владата на Република Македонија 

надлежна за решавање на прашања од областа на работните односи по кој во 

предвидениот законски рок не било одлучено поради што и поднел тужба до 

судот. Во постапката по тужбата од Основниот суд Струга била донесена 

пресуда под РО.бр. со која тужбеното барање било одбиено, како неосновано и 

секоја странка е задолжена сама да ги сноси своите процесни трошоци. 

Постапувајќи по жалбата на тужителот Апелациониот суд Битола донел 

Решение РОЖ.бр. со кое по повод жалбата на тужителот, а по службена 

должност, наведената пресуда на Основниот суд Струга ја укинал, утврдил 

дека Основниот суд Струга е стварно ненадлежен да постапува по тужбата и 

предметот го отстапил на Управниот суд Скопје, како на стварно надлежен суд.  

 Управниот суд постапувајќи по тужбата, по оцена на наводите од 

тужбата и приложените списи, утврдил дека во конкретниот случај со тужба бил 

оспорен акт донесен во прв степен против кој можело да се изјави жалба, а 

како тоа не било сторено повикувајќи се на член 26 став 1 точка 4 од Законот за 

управните спорови, донел Решение У-1 бр. со кое тужбата ја отфрлил.  

 Вишиот управен суд одлучувајќи по жалбата на тужителот поради 

сторени суштествени повреди на  одредбите на постапката од член 42 - г од 

Законот за Управните спорови, донел решение УЖ.бр. со кое жалбата ја 

уважил, побиваното решение го укинал и предметот го вратил на повторно 

постапување со напатствија судот, имајќи предвид дека во тужбата тужителот 

навел дека изјавил приговор кој е приложен кон тужбата и според својата 

содржина претставува жалба изјавена против решението на Градоначалникот 

до Второстепената комисија на Владата на Република Македонија надлежна за 

решавање на прашања од областа на работните односи, да го повика 

тужителот да ја уреди тужбата и достави докази дали постапил во смисла на 

погоре цитираната одредба од член 22 од Законот за управните спорови, 

односно да појасни дали во конкретниот случај станува збор за тужба 

поднесена поради молчење на администрацијата, како и да се произнесе дали 
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во меѓувреме било одлучено по неговата жалба или пак останува при 

поднесената тужба.  

 Постапувајќи согласно дадените напатствија Управниот суд со писмо од 

18.10.2012 година го повикал полномошникот на тужителот да ја уреди тужбата 

во смисла на наведените напатствија, по што полномошникот на тужителот до 

судот доставил поднесок со прилози во кој навел дека бара да се укине како 

незаконито решението на Градоначалникот на Општина бр., а доколку судот 

смета дека вака поставеното барање е неосновано, истакнал и алтернативно 

барање со предлог да се донесе пресуда поради молчење на 

администрацијата. Во прилог на поднесокот доставил копија од изјавениот 

приговор - жалба поднесена до општина за Комисијата за решавање во втор 

степен од областа на работните односи при Владата на РМ со потврда за 

прием на пратка, како и барање за одлучување по приговор упатено до 

наведената Комисија со потврда за прием на пратка. Покрај наведените 

прилози, дополнително на ден 08.11.2012 година во судот е примен и поднесок 

– Известување бр. кое тужителот го добил од Државната комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, 

на кое тужителот навел дека го доставува како доказ за молчење на 

администрацијата во врска со управниот спор по предметот У1.бр..   

 На ден 09.11.2012 година Управниот суд го донел побиваното решение 

со кое тужбата ја отфрлил како неуредна повикувајќи се на одредбата од член 

25 став 2 од Законот за управните спорови, односно затоа што тужителот не 

постапил по писмото за уредување на тужбата од 18.10.2012 година, сметајќи 

дека со поднесокот од 30.10.2012 година не прецизирал на кој начин согласно 

одредбите од Законот за управните спорови ја поднесува тужбата. 

 Според член 22 став 1 од Законот за управните спорови, ако 

второстепениот орган во рок од 60 дена или во пократок рок определен со 

посебен пропис не донел решение по жалбата на странката против 

првостепеното решение, а не го донесе ниту во рок од седум дена по 

повторното барање, странката може да поведе управен спор како да е одбиена 

жалбата. 

 Согласно член 25 став 1 и 2 од Законот за управните спорови, ако 

тужбата е нецелосна или неразбирлива, претседателот на советот ќе го повика 

тужителот, по потреба и преку друг суд, во оставениот рок да ги отстрани 

недостатоците на тужбата. При тоа ќе го поучи што и како треба да направи, ќе 

му укаже за потребата од полномошник и на последиците што ќе настанат ако 

не постапи по барањето на Управниот суд. Ако тужителот во оставениот рок не 

ги отстрани недостатоците од тужбата, а тие се такви што ја спречуваат 

работата на судот, Управниот суд со решение ќе ја отфрли тужбата како 

неуредна, освен ако не најде дека оспорениот управен акт е ништовен. 
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 Според член 26 став 1 точка 4 од Законот за управните спорови, судот со 

решение ќе ја отфрли тужбата ако утврди дека против управниот акт кој се 

оспорува со тужба можело да се изјави жалба, а воопшто не е изјавена или не 

е навремено изјавена.  

 По наоѓање на овој суд, првостепениот суд при донесувањето на 

обжаленото решение пред се, имајќи предвид дека во тужбата тужителот навел 

дека бара да се укине како незаконито решението на Градоначалникот на 

Општина, а доколку судот смета дека вака поставеното барање е неосновано, 

истакнал и алтернативно барање со предлог да се донесе пресуда поради 

молчење на администрацијата, требал да цени дека тужителот тужбеното 

барање го поставил алтернативно и да утврди врз основа на доставените 

прилози кон поднесокот за уредување на тужбата дали се исполнети условите 

за одлучување по второпоставеното барање. 

 Поради наведеното овој суд е на мислење дека со донесувањето на 

обжаленото решение е сторена суштествена повреда на одредбите од 

постапката од член 42-г од Законот за управните спорови, со тоа што судот 

неправилно ја применил одредбата од член 22 од истиот закон, па следуваше 

жалбата да ја уважи, обжаленото решение го укине и предметот го врати на 

повторно постапување.  

 

V УЖ.бр.576/2013 од 17.05.2013 година – експропријација 

 

 Заради постоење на јавен интерес правилно и во согласност со закон 

било експроприрано земјиштето на жалителот, а со донесувањето на 

првостепеното решение не му се ускратило правото на жалителот да се 

спогодува за висината на надоместокот во текот на целата постапка до 

правосилноста и по правосилноста на решението, па доколку не се постигне 

спогодба за тоа ќе одлучува надлежниот суд во вонпроцесна постапка.  

 Од образложението: 

 Жалбата на заинтересираното лице Ј.П.Д Скопје е основана. 

 Од списите на предметот произлегува дека со Решение на 

Министерството за финансии, Управа за имотно правни работи, Одделение за 

управна постапка во Неготино бр., донесено во повторна постапка, а по 

предлог на Ј.П.Д Скопје, од тужителот С.С било експроприрано земјиштето кое 

претставува КП бр. во м.в. во површина од м2, култура нива од 3 класа во КО 

во корист на предлагачот за изградба на Автопатот- делница. Првостепениот 

орган при одлучувањето ги имал во предвид наводите во предлогот за 

експропријација на Ј.П.Д Скопје, доказите приложени кон него и јавниот 
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интерес утврден во член 2 од Законот за експропријација, како и одржаната 

расправа на која присуствувал тужителот С.Сна ден 10.02.2011 година, 

согласно укажувањата дадени во претходно донесената пресуда на Управниот 

суд У-2 бр., па оценил дека се исполнети сите услови од Законот за 

експропријација, за експропријација на предметниот недвижен имот во смисла 

на одредбата од член 2 и 15 од Законот за експропријација. 

 Незадоволен од вака донесеното решение тужителот изјавил жалба по 

која Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во управна 

постапка во втор степен од областа на имотно-правните работи и градежното 

земјиште денела Решение У.бр., со кое жалбата ја одбила како неоснована. 

Комисијата смета дека заради постоење на јавен интерес правилно и во 

согласност со закон било експроприрано земјиштето на жалителот, а со 

донесувањето на првостепеното решение не му се ускратило правото на 

жалителот да се спогодува за висината на надоместокот во текот на целата 

постапка до правосилноста и по правосилноста на решението, укажувајќи дека 

доколку не се постигне спогодба за тоа ќе одлучува надлежниот суд во 

вонпроцесна постапка, а во однос на барањето за експропријација и на 

преостанатиот дел од недвижноста навел дека такво барање може да се 

поднесе до постигнување на порамнувањето. 

 Управниот суд со Пресуда У-2.бр, постапувајќи по тужба на тужителот 

С.С за поништување на оспореното второстепено Решение У.бр. ја уважил 

тужбата, наоѓајки дека во постапката пред органите на управата погрешно и 

нецелосно била утврдена фактичката состојба и при тоа бил повреден законот 

на штета на тужителот. Во овој контекст судот прифатил дека биле основани 

тужбените наводи дека во повторната постапка органите на управата не 

постапиле по напатствијата дадени во претходно донесената пресуда на 

Управниот суд и во списите по предметот не биле приложени доказите 

предвидени во член 15 од Законот за експропријација, а во списите по 

предметот бил приложен Записник од 10.02.2011 година за сослушување на 

странката од кој било видно дека не било постигнато порамнување помеѓу 

странките. При ваква состојба Управниот суд оценил дека не било постапено 

по неговите напатствија, дека била направена повреда на постапката пред 

органот на управата, како и дека фактичката состојба не била  утврдена. 

 Вишиот управен суд наоѓа дека се основани жалбените наводи со кои се 

укажува дека од страна на првостепениот суд погрешно било применето 

материјалното право при донесувањето на побиваната пресуда со која била 

уважена тужбата на тужителот С. С. 

  Имено, видно од списите по предметот,  во повторната постапка, водена 

согласно дадените напатсвија на Управниот суд во пресудата У-2 бр., 

првостепениот орган на ден 10.02.2011 година составил Записник за 

сослушување на странка на кој бил објавен предметот на расправа помеѓу 
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странките при што во присуство на претставник на предлагачот, С.С, 

сопственик на недвижноста за која се однесува предлогот за експропријација, 

била запознаена со поднесениот предлог за експропријација и со доказите кои 

биле приложени кон предлогот, наведени и во самиот Записник, во однос на 

кои сега тужителката не ставила забелешки, но изјавила дека не се согласува 

со понудената висина на надоместокот од 25,00 денари од м2 и дека не била 

согласна да и се одземе само површината од м2, туку и преостанатата 

површина бидејќи немала економски интерес за негово користење. При ваква 

состојба е констатирано дека не е склучена спогодба за надоместокот и 

записникот е потпишан од присатните без забелешки, а по ова на ден 

16.02.2011 година е донесено решение за експропријација на предметната 

недвижност, со тоа што по правосилноста на решението ќе се одржи усна 

расправа за спогодбено определување на надоместок за експроприраната 

недвижност.   

 Според Вишиот управен суд имајќи ја предвид ваквата состојба не може 

да се прифати дека побиваната пресуда е правилна и заснована на закон, туку 

напротив наоѓа дека правилно и донесено во законито спроведена постапка е 

решението на Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање 

во управна постапка во втор степен од областа на имотно-правните работи и 

градежното земјиште У.бр., кое е оспорено со тужбата. Имено, од сите списи на 

предметот неспорно произлегува дека правилно му била експроприрана 

недвижноста на тужителот од причини што се работи за јавен интерес утврден 

со закон, односно заради изградба на  Автопатот- делница што во смисла на 

цитираниот член 2 од Законот претставува објект од јавен интерес. 

 Постапката била спроведена по предлог на Ј.П.Д Скопје и кон истиот 

биле доставени сите докази предвидени во цитираните законски одредби. Исто 

така согласно член 17 од Законот за експропријација била одржана расправа, 

за што бил составен Записник на 10.02.2011 година под бр., на која 

присуствувал и тужителот, ја дал погоре цитираната изјава во која не се   

согласил со висината на предложениот надомест и побарал експропријација и 

на преостанатиот дел од парцелата. Меѓутоа и покрај тоа што не била 

постигната спогодба за висината на надоместот, членот 17 став 4 од Законот 

дава можност органот за експропријација во зависност од фактите и 

оклоностите утврдени во постапката да донесе решение по предлогот за 

експропријација, па правилно првостепениот орган го донел решението со кое 

е извршена експропријацијата. 

 При ваква состојба на работите, а во услови на неспорно утврдено 

постоење на јавен интерес, Вишиот управен суд најде дека органите во 

управната постапка правилно одлучиле да се експроприра недвижноста на 

тужителот заради изградба на автопатот, со што донеле законита одлука. 
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 Имено, во член 1 од од Законот за експропријација („Службен весник на 

Република Македонија“ број 33/95, 20/98, 40/99, 31/03, 46/05, 10/08 и 106/08) е 

предвидено дека со овој закон се уредува експропријацијата на сопственоста и 

правата кои произлегуваат од неа на земјиште, згради и други објекти 

(недвижности) заради изградба на објекти и изведување на други работи од 

јавен интерес, утврдување на јавниот интерес и определување на праведниот 

надомест за експроприраната недвижност. 

 Согласно член 2 став 1 алинеја 1 од овој закон, јавен интерес утврден со 

овој закон е уредувањето, рационалното користење и хуманизацијата на 

просторот и заштита и унапредување на животната средина и на природата со 

изградба на објекти и изведување на работи предвидени со актите за 

планирање на просторот и тоа: изградба на железнички пруги, патишта 

мостови, аеродроми и придружни објекти и постројки. 

 Согласно член 10 од овој закон, за експроприраната недвижност припаѓа 

праведен надомест кој не може да биде понизок од пазарната вредност на 

недвижноста.За определување на праведниот надомест се утврдува пазарната 

вредност на недвижноста врз основа на критериумите утврдени со овој закон 

во моментот на поднесувањето на предлогот за експропријација или по барање 

на сопственикот, односно носителот на друго имотно право, во моментот на 

определувањето на надоместот. 

 Во член 15 од истиот закон е предвидено дека со предлогот за 

експропријација се поднесува извод од актот за планирање на просторот, 

односно актот што го заменува; нумерички податоци за недвижноста за која се 

предлага експропријација изготвени според постапка и начин предвидени со 

прописите за геодетски работи; понуда за видот и висината на надоместот за 

недвижноста за која се предлага експропријација; доказ за сопственост на 

недвижноста што се нуди како замена за експроприраната недвижност и доказ 

за обезбедени средства за надомест за експроприраната недвижност, 

банкарска гаранција која ќе важи до целосната исплата на надоместот 

определен во управна или судска постапка. 

  Поради наведеното, следуваше жалбата да се уважи, а пресудата на 

Управниот суд да се преиначи на начин наведен во изреката на пресудата, 

согласно член 361 став 1 од Законот за парничната постапка и член 7-а од 

Законот за управните спорови. 

 Во однос на жалбата на тужителот С. С изјавена против решението за 

времена мерка, овој суд најде дека истата е неоснована. 

 Според член 14 став 1 од Законот за управните спорови („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.150/2010 од 18.11.2010 година и 

150/2010), тужбата не го спречува извршувањето на управниот акт против кој е 

поднесена, а според ставот 2 на овој член, по барање на тужителот - кога 
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извршувањето на управниот акт би му нанело штета која тешко би можела да 

се поправи, а одлагањето на извршувањето не му е спротивно на јавниот 

интерес, ниту со одлагањето би и се нанело поголема ненадоместлива штета 

на спротивната страна, органот чиј акт се извршува може да го одложи 

извршувањето. Во ставот 4 на истиот член е предвидено дека органот од 

ставот 2 може и од други причини да го одложи извршувањето на оспорениот 

акт до конечната судска одлука, ако тоа го дозволува јавниот интерес.  

 Согласно член 15 став 1 од Законот за управните спорови, ако 

надлежниот орган што го донел управниот акт од членот 14 на овој закон 

пристапи кон извршувањето  на актот до донесувањето на одлуката на судот, 

тужителот може да бара судот да донесе времена мерка за одлагање на 

извршувањето на управниот акт. 

 Согласно член 15 став 2 од истиот закон, тужителот може да бара 

донесување на времена мерка и за времено уредување на состојбата во однос 

на спорниот правен однос ако тоа уредување, пред се, кај правните односи кои 

траат се покаже за потребно за да се избегнат потешки штетни последици или 

насилство што се заканува.  

 Во конкретниот случај овој суд, по извршениот увид во списите по 

предметот на Управниот суд, утврди дека тужителот по донесување на пресуда 

од 31.10.2012 година, со која била уважена тужбата и поништено оспореното 

решение, на ден 25.03.2013 година поднел предлог за издавање на времена 

мерка со која ќе се забрани превземање на градежни работи од страна на 

Агенцијата за државни патишта од Скопје до правосилност на решението на 

Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи, Одделение за 

управна постапка во Неготино, бр. за експропријација на недвижен имот КП.бр. 

во м.в. во површина од м2, култура нива класа 3 КО, односно до завршувањето 

на управниот спор.  

 Управниот суд одлучувајќи по барањето за донесување времена мерка, 

повикувајќи се на одредбите од член 14 и 15 од Законот за управните спорови, 

оценил дека нема основ за издавање на бараната времена мерка по ниту еден 

од основите предвидени во законот, од причина што барањето за времена 

мерка е поднесено по донесување на одлука од Управниот суд, како и од 

причина што со тужбата било оспорено решение на второстепниот орган, а 

предлогот се однесува на  одлагање на извршување на решението донесено 

од првостепениот орган и  дека кон извршувањето на решението, односно 

изведување на градежните работи чие прекинување се бара, не пристапил 

органот кој го донел решението, туку предлагачот на постапката за 

експропријација, што е во спротивност со предвидените услови за издавање на 

времена мерка од цитираните одредби од член 14 и 15 од Законот за 

управните спорови.  
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 Според овој суд, правилно е стојалиштето на Управниот суд дека не се 

исполнети условите за издавање на времена мерка, но не од причините 

наведени од страна на судот, туку од причина што тужителот во конкретниот 

случај не само што не сторил веројатно дека со извршувањето на управниот 

акт би му се нанела штета која тешко би можела да се надомести и дека 

одлагањето на извршувањето не му е спротивно на јавниот интерес, кои 

услови е потребно кумулативно да се исполнети, туку напротив, со оглед да со 

оваа пресуда на Вишиот управен суд се преиначува пресуда на Управниот суд 

и се остава во сила оспореното решение на тужениот орган, односно 

стојалиштето на овој суд е дека постапката за експропријација била законито 

спроведена, па оттаму нема ниту основ за издавање на времена мерка. Од 

друга страна експропријацијата се врши заради  постоење на јавен интерес, а 

дополнително во постапката ќе се определи висината на надоместокот за 

експроприраното земјиште и евентуалната штета доколку тужителката таква 

претрпела.  

 Судот ги ценеше наводите на тужителите истакнати во жалбата во кои 

меѓу другото укажува дека не биле ценети сите наводи од барањето за 

издавање на времената мерка и основаноста на причините поради кои 

нејзиното издавање е основано, меѓутоа најде дека истите се неосновани, 

имајќи го предвид напред даденото образложение. 

 

VI УЖ.бр.422/2013 од 10.05.2013 година – денационализација 

 

 Во повторната постапка управните органи се должни да утврдат дали 

Законот за пријавување и испитување на потеклото на имотот врз основа на кој 

било извршено одземањето на предметниот стан претставува присилен пропис 

во смисла на одредбата од член 2 од Законот за денационализација.  

 Од образложението: 

 Жалбата е основана. 

 Видно од списите по предметот, во постапката за денационализација 

првостепениот орган, по барањето за денационализација подесено од 

барателот М.П за враќање во сопственост на недвижен имот – стан одземен од 

Д.П, нејзин сопруг и поранешен сопственик на имотот, одземен со решение III 

бр. донесено од страна на Општинската комисија за испитување на потеклото 

на имотот – Битола, донел решение под ДН.бр., со кое барањето го одбил како 

неосновано. 

 Решението е донесено во повторна постапка, затоа што по 

донесувањето на решение од првостепениот орган ДН.бр. барателката за 
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денационализација изјавила жалба која со решение од второстепениот орган 

бр. била одбиена како неоснована, а со пресуда на Врховниот суд на 

Република Македонија У.бр. била уважена тужбата на барателката и 

предметот вратен на повторно постапување со укажување правилно да се 

оцени дали Законот за пријавување и испитување на потеклото на имотот, врз 

основа на кој било извршено одземањето на предметниот стан претставува 

присилен пропис во смисла на одредбата од член 2 од Законот за 

денационализација. По ова од страна на тужениот орган било донесено 

решение УП.бр. со кое согласно напатствијата на Врховниот суд на Република 

Македонија била уважена жалбата на барателката и предметот вратен на 

повторно постапување на првостепениот орган. Во образложението на 

решението првостепениот орган и покрај наведените укажувања дадени во 

пресудата на Врховниот суд на Република Македонија У.бр., застанал на 

стојалиште дека решението на кое се повикала барателката во поднесеното 

барање за денационализација не претставува присилен пропис врз основа на 

кој било извршено одземањето на имотот, туку дека постапката за 

испитувањето на потеклото на имотот била спроведена како фискална мерка 

од страна на државата поради неизмирување на придонесите од граѓани 

спрема државата. Во понатамошниот тек на постапката барателката изјавила 

жалба која со решение на тужениот орган Уп.бр. била одбиена како 

неоснована, а тужбата за управен спор заведена пред Управниот суд под У.бр. 

со пресуда донесена на ден 30.04.2009 година, во смисла на одредбата од 

член 29 став 3 од Законот за управните спорови, поради недоставување на 

списи од тужениот орган, е уважена.    

 По ова тужениот орган со сега оспореното решение Уп.бр., жалбата на 

тужителот МП ја одбил, како неоснована, прифаќајќи го во целост даденото 

образложение во решението на првостепената Комисија за денационализација.  

 Управниот суд со обжалената пресуда прифатил дека од страна на 

органите на управата правилно се утврдени фактите кои се од релевантно 

значење за одлучување по барањето и заклучил дека оспореното решение 

донесено во управна постапка е во согласност со законот. Во образложението 

на својата одлука судот повикувајќи се на одредбите од член 1 и 2 од Законот 

за денационализација, навел дека правилно одлучиле органите на управата 

кога барањето на М.П го одбиле како неосновано од причина што правилно 

било утврдено дека предмет на барањето бил имот кој од страна на Д.Пбил 

стекнат на незаконит начин кој факт со сигурност бил утврден врз основа на 

извршениот увид во решение III бр. година донесено од страна на Општинската 

комисија за испитување на потеклото на имотот – Битола 

 Имено, согласно член 1 од Законот за денационализација („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 46/2000-пречистен текст), со овој закон се 

определуваат условите и постапката за враќање на имотот и видот, условите и 

постапката за давање надомест за имот одземен во корист на државата.  
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 Согласно член 2 од Законот за денационализација, се враќа имот 

односно се дава надомест за имот на физички лица и на верски храмови, 

манастири и вакафи одземени од 2 август 1944 година, врз основа на 

прописите со кои е вршено општо одземање и ограничување на сопственоста; 

врз основа на прописите за одземање на имот заради остварување на 

општокорисни цели, како и имот експроприран заради остварување на општо - 

корисни цели, односно општ интерес, ако не се исполнети условите за враќање 

на имотот според одредбите за експропријација, како и имот одземен без 

правна основа. 

 Меѓутоа, ценејќи ги жалбените наводи изнесени во жалбата на 

тужителот, Вишиот управен суд наоѓа дека основано се укажува на пропусти 

сторени од страна на органите на управата, што решението на првостепениот 

орган го прави незаконито, а на што тужениот орган и Управниот суд не 

внимавале, иако биле должни. Имено, иако во пресудата на пресуда на 

Врховниот суд на Република Македонија У.бр. било укажано дека од страна на 

органите на управата е потребно да се изврши преоцена дали Законот за 

пријавување и испитување на потеклото на имотот врз основа на кој било 

извршено одземањето на предметниот стан претставува присилен пропис во 

смисла на одредбата од член 2 од Законот за денационализација, иако 

органите на управата се врзани со за правното мислење и дадените забелешки 

во пресудата, ваква оцена не може да прифати дека била извршена. 

 По наоѓање на Вишиот управен суд во конкретниот случај, имајќи го 

предвид текот на постапката кој претходел на донесувањето на сега 

оспореното решение, произлегува дека одлуката на тужениот орган со кое била 

одбиена жалбата на подносителот е незаконита со оглед да се темели на 

погрешна примена на одредбите од Законот за денационализација, на што 

основано било укажано во тужбата, како и сега во жалбата, поради што овој 

суд смета дека има потреба од повторно разгледување и одлучување по 

предметот, при што во повторната постапка ќе биде потребно тужениот орган 

да ја има во предвид и погоре наведената одредба од член 52 од Законот за 

управните спорови, според која е врзан за правното мислење и дадените 

забелешки во пресудата, па во повторната постапка да постапи согласно 

напатствијата дадени во оваа пресуда и ја имајќи ја предвид одредбата од 

член 2 од Законот за денационализација, во кој е децидно наведено дека 

предмет на денационализација е и имот кој бил одземен врз основа на прописи 

со кои било вршено општо одземање и ограничување на сопственоста, одлучи 
по поднесеното барање за денационализација. 
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                                             С Е Н Т Е Н Ц И 

 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАН СУДСКИ ОДДЕЛ ЗА ПЕНЗИИ, ПРАВА ОД 

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ДРУГИ ПРАВА 

 

I УЖ.бр.730/2013 од 25.06.2013 година – утврдување на нов 

износ на старосна пензија  

 

 Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.36/10) кој влегол во сила на ден 

23.03.2010 година, а во кој е предвидено дека висината на пензијата од членот 

220 став 2 на овој закон се утврдува во зависност од должината на 

исполнетиот пензиски стаж, со тоа што пензиската основа во висина од 80%, се 

намалува за 0,5 % за секоја година пензиски стаж пократок од 40 години, како 

поповолен закон во однос на висината на пензијата не се применува на 

корисниците што правото на пензија го оствариле пред неговото влегување во 

сила.  

 Од образложението: 

 Жалбата е неоснована. 

 Со Решение на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 

Република Македонија, Стручна служба-Филијала Скопје П.бр., било одбиено 

барањето на Ц.Н., корисник на старосна пензија, за одредување нов износ на 

пензијата. Ова од причини што со Решение П бр, му било признато право на 

старосна пензија во месечен износ од 12.590,00 денари, сметано од 01.09.2006 

година согласно член 226-б од Законот за изменување и дополнување на 

законот за служба во Армијата на Република Македонија, кој бил во сила во тој 

период,  а законот на кој се повикува барателот во барањето влегол во сила на 

23.03.2010 година и истиот не може да се примени на барателот како корисник 

на старосна пензија кој правото го остварил пред тоа. 

 Тужениот орган со оспореното Решение бр. ја одбил како неоснована 

жалбата на сега тужителот изјавена против првостепеното решение со 

образложение дека првостепениот орган правилно го применил материјалното 

право, од причини што висината на пензијата на жалителот била правилно 

пресметана согласно прописите што биле во важност во моментот кога тој го 

остварил правото. 
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 Вишиот управен суд најде дека пресудата на Управниот суд  е правилна 

и законита. 

 Согласно член 226-а став 1 од Законот за служба во Армијата на 

Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/02, 

98/02, 25/03, 71/03 и 112/05), на воен старешина може да му престане 

работниот однос во Министерството за одбрана и поради структурни промени 

во актот за формацијата на Армијата. 

 Согласно ставот 4 алинеја 1 од истиот член од овој закон, во случај на 

престанок на работниот однос во смисла на ставот 3 на овој член, 

Министерството за одбрана на воениот старешина му обезбедува стекнување 

право на пензија под условите утврдени со овој закон, со најмалку 25 години 

пензиски стаж, без оглед на возраста доколку не исполнува услови за старосна 

пензија. 

 Согласно членот 226-б став 1 од истиот закон, висината на пензијата од 

членот 226-а став 4 алинеја 1 на овој закон се утврдува во зависност од 

должината на исполнетиот пензиски стаж, со тоа што пензиската основа во 

висина од 80%, се намалува за 1% за секоја година пензиски стаж пократок од 

40 години. 

 Имено, со Решение на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 

Република Македонија Стручна служба, Подрачна единица Скопје Пен.С.бр., на 

тужителот му било признато право на старосна пензија во месечен износ од 

12.590,00 денари, сметано од 01.09.2006 година и било утврдено дека на денот 

на престанокот на работниот однос тужителот има остварено пензиски стаж од 

30 години и 2 месеци. Пензијата била пресметана согласно цитираниот член 

226-б став 1 од Законот и тоа во висина од 70% од пензиската основа, а со 

оглед на тоа што тужителот на денот на престанокот на работниот однос имал 

пензиски стаж помалку од 40 години. 

 Тужителот на ден 14.02.2011 година до првостепениот орган поднел 

барање за утврдување на нов повисок износ на пензија, кој ќе се пресметува 

согласно 221 став 1 од Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија (Службен весник на Република Македонија бр.36/10), како нов 

законски пропис кој е поповолен за него. 

 Во членот 221 став 1 од Законот за служба во Армијата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10), кој влегол 

во сила на ден 23.03.2010 година, е предвидено дека, висината на пензијата од 

членот 220 став 2 на овој закон се утврдува во зависност од должината на 

исполнетиот пензиски стаж, со тоа што пензиската основа во висина од 80%, се 

намалува за 0,5 % за секоја година пензиски стаж пократок од 40 години. 
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 Вишиот управен суд, во смисла на цитираните законски одредби најде 

дека, тужениот орган и Управниот суд правилно одлучиле дека на тужителот не 

може да му биде утврден нов износ на пензија, согласно новите законски 

прописи, односно согласно законот кој влегол во сила на ден 23.03.2010 

година, а откако тужителот се стекнал со право на старосна пензија. Висината 

на неговата пензија била пресметана согласно прописите што важеле во 

моментот кога тој го остварувал правото и истата согласно тие прописи 

правилно била пресметана. Законот на кој што се повикува тужителот ќе се 

применува на сите осигуреници што ќе се стекнат со право на пензија по 

неговото влегување во сила, односно по 23.03.2010 година. 

 При ваква состојба на работите наводите на тужителот во жалбата се 

неосновани и не може да доведат до поинаква одлука, односно не може да му 

се утврди нов повисок износ на пензија, со оглед на тоа што тужителот веќе 

остварил и е корисник на старосна пензија согласно прописите кои важеле во 

моментот кога тој го остварил правото.  

 

II УЖ.бр.741/2013 од 26.06.2013 година – за утврдување нов 

износ на старосна пензија 

 

 Во стажот на осигурување се смета времето поминато во задолжително 

осигурување под услов да е платен придонесот за пензиско и инвалидско 

осигурување. За утврдувањето на стажот на осигурување, односно за тоа дали 

се платени придонесите се користат податоците за осигуреникот содржани во 

матичната евиденција на Фондот, како единствено релевантни податоци. 

  Од образложението: 

  Жалбата е неоснована. 

  Со Решение на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 

Република Македонија, Стручна служба -Филијала Скопје П.бр., барањето на 

М.А. за утврдување на нов износ на старосна пензија било одбиено како 

неосновано со образложение дека за периодот, на кој се однесува барањето, 

односно од 01.01.1992 до 07.09.2004 година истиот бил осигуреник на Бирото 

за вработување од каде примал паричен надоместок и за тој период му е 

утврден стаж на осигурување што бил земен предвид при пресметувањето на 

пензијата. 

  Тужениот орган со оспореното Решение бр. ја одбил како неоснована 

жалбата на сега тужителот изјавена против првостепеното решение П.бр. од 

причини што  утврдил дека не се исполнети условите за утврдување нов износ 
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на пензија и притоа ги прифатил причините наведени во образложението на 

првостепеното решение. 

  Управниот суд со Пресуда У.бр. ја одбил како неоснована тужбата 

наоѓајќи дека постапката пред тужениот орган е правилно спроведена и со 

оспореното решение не е повреден законот на штета на тужителот, поради што 

истото е законито. 

  Вишиот управен суд најде дека пресудата на Управниот суд е правилна 

и законита. 

  Имено, со Решение на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 

Република Македонија Пен.С бр. на тужителот му било признато право на 

старосна пензија во месечен износ од 8.549,00 денари, сметано од 08.09.2004 

година. Пензиската основа за одредување на пензијата била пресметана од 

месечниот просек на платите остварени во текот на осигурувањето од 

04.02.1970 до 31.12.2003 година како последна календарска година која 

претходела на годината на остварувањето на правото на пензија.  

  Тужителот на ден 26.03.2008 година до Фондот за пензиско и инвалидско 

осигурување на Република Македонија поднел барање за утврдување нов 

износ на пензија, од причини што пензиската основа била погрешно 

пресметана и не биле земени предвид придонесите што тој самостојно ги 

уплаќал како стечаен управник, а за периодот додека бил корисник на паричен 

надоместок од Заводот за вработување, односно конкретно за периодот од 

1992 до 1994 година. 

  Согласно член 117 од Законот за пензиско и инвалидско 

осигурување(Службен весник на Република Македонија бр. 80/93, 3/94, 14/95, 

71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05, 70/06 и 153/07 и 

111/08), во пензиски стаж во смисла на овој закон врз основа на кој се 

здобиваат и остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување 

се смета: времето поминато во осигурување кое според одредбите на овој 

закон е утврдено во стаж на осигурување и времето поминато во осигурување 

до денот на почетокот на примената на овој закон што според прописите што 

важеле до тој ден се смета во пензиски стаж. 

  Согласно член 123-а од истиот закон, во стаж на осигурување се смета 

времето поминато во задолжително осигурување под услов да е платен 

придонесот за пензиско и инвалидско осигурување. 

  Во член 1 став 1 и 2 од Законот за матичната евиденција за 

осигурениците и корисниците на права од пензиското и инвалидското 

осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/04 и 55/07) е 

предвидено дека со овој закон се уредува матичната евиденција на 

осигурениците и корисниците на права од пензиското и инвалидското 
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осигурување, која содржи податоци потребни за остварување на правата од 

пензиското и инвалидското осигурување.Во матичната евиденција се водат 

податоци за осигурениците, корисниците на права од пензиското и 

инвалидското осигурување и обврзниците за плаќање на придонеси за 

пензиско и инвалидско осигурување. 

  Согласно член 3 од истиот закон, податоците кои се водат во матичната 

евиденција Фондот ги добива од обврзниците за пријавување податоци 

определени со овој закон кои се истовремено и обврзници за плаќање на 

придонеси за пензиско и инвалидско осигурување (обврзници за пријавување 

податоци) 

  Во членот 7 од Законот се предвидени обврзниците за пријавување и 

доставување податоци во матичната евиденција, согласно член 15 на овој 

закон. 

  Согласно член 20 став 1 алинеја 1 и 2 од истиот закон, обврзниците за 

пријавување податоци од членот 7 на овој закон, до подрачната единица на 

Стручната служба на Фондот ги пријавуваат, согласно со член 15 став 1 на овој 

закон податоците за почетокот и престанокот на работењето и промените во 

текот на работењето на обврзникот за плаќање на придонесот, како и почеток и 

престанок на осигурувањето и промените во текот на осигурувањето на 

осигурениците опфатени со задолжителното пензиско и инвалидско 

осигурување. 

  Од овие одредби произлегува дека во стажот на осигурување се смета 

времето поминато во задолжително осигурување под услов да е платен 

придонесот за пензиско и инвалидско осигурување. За утврдувањето на стажот 

на осигурување, односно за тоа дали се платени придонесите се користат 

податоците за осигуреникот содржани во матичната евиденција на Фондот, 

како најрелевантни податоци. 

  Во конкретниот случај од сите списи на предметот, а посебно имајќи ги 

предвид податоците од матичната евиденција за тужителот, неспорно 

произлегува  дека тужителот бил корисник на паричен надоместок од 

01.01.1992 до 07.09.2004 година и тој стаж му е утврден во стажот на 

осигурувањето и земен предвид при пресметувањето на пензиската основа. 

Тужителот во барањето наведува дека за периодот од 1992 година до 1994 

година бил стечаен управник и за тој период истиот сам за себе уплаќал 

придонеси, меѓутоа Вишиот управен суд најде дека ваков стаж на осигурување, 

односно уплата на придонеси за тој период воопшто не е евидентиран во 

матичната евиденција. 

  Од овие причини не може да се прифати дека придонеси за предметниот 

период навистина биле уплатени, со оглед на тоа што истите не се 

евидентирани во матичната евиденција, па поради тоа ова не може да биде 
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основ за донесување на поинаква одлука за висината на старосната пензија на 

тужителот.Сето ова дотолку повеќе што во моментот кога тужителот го 

остварил правото на пензија, односно кога поднел барањето за остварување 

право на старосна пензија на вакви придонеси не се повикал и не барал истите 

да му бидат засметани.Имено, од доказите што ги приложил тужителот, кон 

барањето за утврдување нов износ на пензија и кон тужбата ваквиот факт не 

може да се утврди. 

  При ваква состојба на работите Вишиот управен суд најде дека органите 

во Управната постапка, имајќи ги предвид податоците во матичната евиденција 

за тужителот, правилно утврдиле, а Управниот суд прифатил дека не се 

исполнети условите за утврдување на нов износ на старосна пензија на 

тужителот. 

  Од овие причини жалбените наводи на тужителот се неосновани и се без 

значење за донесување на поинаква одлука, посебно имајќи го предвид фактот 

што тужителот не достави ниеден доказ со кои би ги докажал ваквите наводи, а 

утврдената фактичка состојба неспорно произлегува од сите списи на 

предметот, а посебно од матичната евиденција за тужителот. 

 

III УЖ.бр.290/2013 од 16.04.2013 година – родителски додаток за 

дете 

 

  За остварување право на родителски додаток за новородено дете 

согласно Упатството за начинот за вршењето на здравствената дејност која се 

однесува на антинаталните контороли во бременоста, услов е извршување на 

7 контролни прегледи во текот на бременоста на мајката. Од ова зависно од 

конкретниот случај може да се отстапи во секоја фаза на третманот по 

субјективна оцена на докторот, меѓутоа тој е должен причините за ваквото 

отстапување да ги образложи како и да се документира во медицинското досие 

на пациентката.  

 
Од образложението: 

 
 Жалбата е неоснована.  

 Оспореното решение на тужениот орган, Министерство за труд и 

социјална политика, бр., е донесено по службена должност согласно член 117 

од Законот за заштита на децата, по првао на надзор. Имано, со решение на 

првостепениот орган бр. било признато право на родителски додаток за дете, 

на тужителката. При извршениот надзор со увид во досието на корисникот на 
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ова право признато по наведеното решение, е утврдено дека мајката-

тужителкта за време на бременоста не ги вршела  редовните задолженија 

здравствени контроли-прегледи во согласност со упатството  за начинот на 

вршење на здравствената  дејност, која се однесува на антенаталните контроли 

во текот на бременоста објавено во Службен весник на Република Македонија 

бр. Во членот 30-а став 1 и 4 предвидени се 7 контроли. Во законот за заштита 

на децата се смета дека задолжителните здравствени прегледи  и контроли во 

текот на бременоста се услов и основ за мајката на трето новородено дете да 

оствари право на родителски додаток. Основаноста за прекратувањето на 

правото на користење на родителски додаток (на мајката), за тужениот орган 

произлегува од непочитување на одредбата од членот 30-а став 1 и 4 од 

Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ број 

98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009), ккао и од 

Упатството за начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на 

антинаталните контроли во бременоста.  

 Управниот суд, во побиваната пресуда У-4.бр. ја уважил тужбата на 

тужителката за остварување родителски додаток и го поништил  оспореното 

решение на тужениот орган, наоѓајќи дека погрешно е утврдена фактичката 

состојба, а во прилог на ова утврдување е тоа што тужителката со тужбата 

приложила доказ–историја на пациентот, за извршени два контролни прегледи  

во текот на бременоста. Оттука, Управниот суд оценил дека во случајот се 

јавува потреба  од повторно постапување и одлучување, при што да се имаат 

во вид укажувањата дадени во пресудата на Управниот суд.  

 Вишиот управен суд,  оцени дека со пресудата на Управниот суд кога е 

поништено решението на тужениот орган е правилно постапено. Но, во 

конкретениот случај неправилно се дадени причините во образложението на 

пресудата.  

 Имено, Управниот суд смета дека органите во постапката погрешиле кога 

на мајката –тужителката го прекратиле правото на родителски додаток иако 

имала реализирано саамо 2 контролни прегледи во текот на бременоста, 

според стручната оцена на матичниот лекар специјалист по акушерство и 

гиникологија. Исто така Управниот суд е на становиште дека на осигурениците-

бремените жени како пациенти не може да им се наметнува како обврска 7 

контролни прегледи, туку тоа е само право за минимумот од 7 прегледи, а дали 

ќе се исполнат зависи само од стручната оцена на матичниот лекар-гинеколог. 

 Во одредбата од член 3 од Упатството за начинот на вршење на 

здравствената дејност  која која се однесува на антинаталните контроли во 

бременоста каде е предвидено дека: за секој поединечен случај, по сопствена 

оценка  докторот може да отстапи од одредбите на ова упатство во секоја фаза 

од третманот на пациентот, со соодветно образложение за потребата за 

отстапување и со проценка за натамошниот рек на третманот. Потребата за 
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отстапување  и оценката  од страна на докторот соодветно се документира во 

медицинското досие   на пациентката.  

 Вишиот управен суд поаѓајќи од содржината на горенаведената одредба  

утврди дека во конкретниот случај  упатствата при повторното постапување на 

органите, дадени со пресудата на Управниот суд, не соодветствуваат и не се во 

корелација со она што е предвидено во одредбата од членот 3 од Упатството.  

 Оттука во конкртениот случај пред се не е спорно тоа дека е неопходно 

потребно да се поништи оспореното решение. Меѓутоа, при повторното 

постапување потребно е правилно да се утврдат релевантните факти за 

остварување или  продолжување на правото на користење на родителскиот 

додаток. Тоа се состои во точно и прецизно утврдување со увид во 

медицинското досие на пациентот-тужителката дали е образложена и 

документирана  потребата за отстапување од 7-те прегледи за мултипара со 

некомплицирана бременост. По утврдувањето на овој релевантен фаткт  

органите ќе бидат во можност да донесат првилна и законита одлука.  

 

IV УЖ.бр.174/2013 од 14.02.2013 година – инвалидска пензија  

  

 Врз основа на Договорот за социјално осигурување склучен меѓу 

Република Македониja и Република Словенија („Службен весник на република 

Македониja“ број 13/99“), во пензискиот стаж на македонските осигуреници се 

засметува и пензискиот стаж остварен во Република Словенија, остварен и 

пред неговото влегување во сила. За тој период македонските осигуреници 

примаат пензија на товар на македонскиот носител на осигурување.  

 Од образложението: 

 Жалбата е неоснована. 

 Првостепениот орган-Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 

Република Македонија - Стручна служба - Подрачна единица - Скопје, со 

Решение СТ/И.П.бр. , на тужителот му признал право на самостојна инвалидска 

пензија според одредбите на Договорот за социјално осигурување меѓу 

Република Македониja и Република Словенија. Истата била пресметана во 

месечен износ од 9.265,00 денари, сметано од 01.11.2008 година, со право на 

исплата од првиот нареден месец од донесувањето на решението, односно од 

01.12.2009 година. Со ова Решение  заменето е Решението на Подрачната 

единица Скопје бр.. Во образложението е наведено дека постапката е поведена 

по службена должност согласно член 38 од Договорот за социјално 

осигурување со Република Словенија. Притоа утврдено е дека осигуреникот е 

државјанин на Република Македонија и истиот остварил право на инвалидска 
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пензија во Република Македонија сметано од 09.07.1998 година, врз основа на 

вкупен пензиски стаж од 32 години, 08 месеци и 06 дена, вклучувајќи го и стажот 

навршен во Република Словенија во траење од 09 години, 11 месеци и 25 дена. 

Тужителот го обжалил ова решение. 

 Второстепениот орган ја одбил жалбата на тужителот како неоснована. 

Тужителот против ова Решение поднел тужба до Управниот суд. 

 Управниот суд со побиваната пресуда тужбата на тужителот ја одбил 

како неоснована, наоѓајќи дека оспореното решение е донесено во согласност 

со закон.  

 По наоѓање на Вишиот управен суд, побиваната пресуда е правилна и 

законита и со доволно образложени причини за решителните факти.  

  Согласно член 38 став 1 од Договорот за социјално осигурување меѓу 

Република Македониja и Република Словенија („Службен весник на република 

Македониja“ број 13/99), пензиите што надлежниот носител на едната држава 

договорничка ги признал во периодот од 01.04.1992 година до влегувањето во 

сила на овој договор земајќи го предвид периодот на осигурување навршен 

според правните прописи на другата држава договорничка, по службена 

должност ќе се утврдат според одредбите на овој договор. Во тие случаи денот 

кога носителот на првата држава договорничка ја започнал постапката се смета 

како ден на поднесување на барањето според правните прописи на другата 

држава договорничка. Без оглед на став 4 на член 36 од овој Договор, така 

утврдените давања припаѓаат од првиот ден на следниот месец по месецот во 

кој надлежниот носител кој прв го признал правото на пензија започнал 

постапка за повторно утврдување на пензијата. 

 Согласно член 145 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, 

правосилно решение, по барање на странката или по службена должност може 

да се измени со ново решение, ако со правосилното решение е повреден 

законот или општ акт на Фондот на штета на странката. Ако со правосилното 

решение е повреден законот или општ акт на Фондот на штета на странката, 

правото по новото решение припаѓа од денот кога се исполнети условите за 

стекнување со правото. 

 Видно од списите на предметот, Фондот за пензиско и инвалидско 

осигурување на Република Македонија - Стручна служба - Филијала во Скопје, 

постапувајќи по службена должност покренал постапка за определување нов 

износ на инвалидска пензија на ден 07.10.2008 година, согласно член 38 од 

Договорот за социјално осигурување  склучен меѓу Република Македониja и 

Република Словенија. Со Решение СТ/И.П.бр., на тужителот признато му е 

право на самостојна инвалидска пензија во месечен износ од 9.265,00 денари, 

сметано од 01.11.2008 година, со право на исплата од првиот нареден месец од 

донесувањето на решението, односно од 01.12.2009 година. Со ова Решение е 
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земенето Решението на Подрачната единица Скопје бр. Притоа утврдено е 

дека осигуреникот е државјанин на Република Македонија и истиот остварил 

право на инвалидска пензија во Република Македонија сметано од 09.07.1998 

година, врз основа на вкупен пензиски стаж од 32 години, 08 месеци и 06 дена, 

вклучувајќи го и стажот навршен во Република Словенија во траење од 09 

години, 11 месеци и 25 дена.  

 Вишиот управен суд, смета дека при ваква правна и фактичка состојба 

правилно Управниот суд оценил дека органите на управата врз основа на 

правилно спроведена постапка ги примениле одредбите од Договорот за 

социјално осигурување меѓу Република Македониja и Република Словенија. 

Притоа овој суд ги ценеше жалбените наводи дека тужителот претрпел штета и 

сеуште трпи штета поради помалку исплатен сразмерен дел на инвалидската 

пензија, но најде дека истите не се основани. Ова од причини што на жалителот 

како на корисник на пензија по решението П.бр., стажот навршен во Република 

Словенија му е засметан во вкупниот пензиски стаж на товар на македонскиот 

носител на осигурување.  

 По однос на жалбениот навод за погрешна примена на материјалното 

право - конкретно примена на член 145 од Законот за пензиско и инвалидско 

осигурување, правилно прифатил првостепениот суд дека истото е неосновано, 

бидејќи единствено решение кое е правосилно и против кое би можел да најде 

примена овој член е Решението на Подрачната единица Скопје бр., а со истото 

не бил повреден законот на штета на тужителот. По однос на останатите 

жалбени наводи - дека се повредени и членовите 5,7 и 129 од Законот за општа 

управна постапка, овој суд смета дека истите не се повредени на штета на 

жалителот. Ова од причини што согласно член 38 став 1 од Договорот за 

социјално осигурување меѓу Република Македониja и Република Словенија не 

бил предвиден рок во кој ќе се изврши усогласување на пензиите, а жалителот 

од утврдувањето на правото примал пензија на товар на македонскиот носител 

на осигурување. 

 

 

С Е Н Т Е Н Ц И 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАН СУДСКИ ОДДЕЛ ЗА ФИНАНСИСКИ, 

ЦАРИНСКИ, ДАНОЧНИ И ДРУГИ ПРАВА 

 

I УЖ.бр.435/2013 од 22.04.2013 година – промена на податоци во 

матична евиденција 
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 Управен спор може да се води против конечен управен акт донесен во 

втор степен. По исклучок упревен спор може да се поведе и против првостепен 

управен акт кога со материјалниот закон не е предвидена правна заштита во 

управна постапка во втор степен.  

Од образложението: 

Жалбата е основана. 
 

Со пресуда на Управниот суд У-6.бр. тужбата на тужителот Е. Л. Д., 
Република Србија е уважена, а Решението на Министерство за внатрешни 
работи на Република Македонија, Секретаријат за внатрешни работи Битола, 
Одделение за управни работи Битола, број е поништено. Притоа судот нашол 
дека тужителот има активна легитимација како заинтересирано лице за 
поведување управен спор од причина што во текот на оставинската постапка 
во Република Србија како наследник, сопруга на починатиот В. Д. во текот на 
постапката пред надлежниот суд во Белград, дознала за постоење на решение 
кое го оспорува со тужба за управен спор. Управниот суд прифатил дека 
тужениот орган немал основ да изврши промена на презимето на таткото во 
изводот во матичната книга на родените за Д. Т. од Битола заведен под 
тековен број 1393 за 1971 година и прифатил дека таквото решение има 
клаузула на правосилност и против истото може да се води управен спор.  
 

Против цитираното првостепено решение не е вложена жалба и истото 
решение е приложено како доказ во постапка по оставината на починатиот В. 
Д. пред редовните надлежни судови во Белград, Република Србија и Битола, 
во која постапка како наследник е огласена помеѓу другите сопругата на 
починатиот, тужителот Е. Л. Д. од Белград, Република Србија и жалителот Д. Т. 
од Битола како син на починатиот.  
 
 Оценувајќи ја законитоста на оспореното Решение, Управниот суд нашол 
дека во конкретниот случај против актот кој се оспорува со тужбата не е 
изјавена жалба и претставува конечен управен акт, дека органот кој го донел 
оспореното решение по поднесено барање на лице Д. Т. од Битола извршил 
исправка на презимето на таткото во матичната книга од Д. на Д., но како доказ  
навел дека е приложен извод од матична книга на родени, но не навел чиј 
извод го имал во предвид, ниту навел евидентен број на истиот ниту пак навел 
друг акт врз основа на кој донел одлука да изврши промена на презимето. 
Управниот суд прифатил дека постои правосилна пресуда на Окружниот суд во 
Битола П.бр. од со која е утврдено дека лице В. Д. од Белград е биолошки 
татко на сега жалителот Д. Т. од Битола. 
 

Вака наведеното во образложението на оспорената пресуда содржи 
недостатоци поради кои не може да се испита, не се наведени причини за 
решителните факти, а причините кои се наведени се нејасни со што е сторена 
суштествена повреда од член 42 г став 2 точка 11 од Законот за управните 
спорови што истата ја прави незаконска.  
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 Поради ова беше потребно обжалената пресуда да се укине и предметот 
врати на Управниот суд на повторно одлучување.  
 

При повторната постапка Управниот суд потребно е со сигурност да 
утврди од каде произлегува активната легитимација за тужителот да може да 
води управен спор во конкретниот случај.  
 

Исто така треба со сигурност да се утврди дали станува збор за конечен 
управен акт во смисла на член 8 од Законот за управните спорови или пак 
станува збор за акт против кој во управната постапка имало право на жалба. 
 

Откако со сигурност ќе ги утврди наведените факти Управниот суд да 
утврди дали поднесената тужба од тужителот е навремена во смисла на член 
20 од Законот за управните спорови. 
 
 Врз основа на утврденото, со правилна примена на Законот за управните 
спорови, Управниот суд да донесе правилна јасна и на закон заснована одлука. 
  

 

II УПРЖ.бр.158/2013 од 12.02.2013 година – одземање на 

концесија 

 

Доделената концесија може да се одземе заради спроведување на 
Просторен план на Република Македонија, поради тоа што во меѓувреме 
настанале нови околности кои не постоеле во време кога е доделена 
концесијата, па се промениле условите.  

 
Од образложението: 

 
Жалбата е неоснована. 

 
 Во конкретниот случај од списите по предметот произлегува дека со 
Одобрение УП.бр., Министерството за стопанство на тужителот Друштво за 
производство промет и услуги ДОО Експорт-импорт Скопје му одобрило 
вршење на експлоатација на минерална вода од дупнатината Д1 на 
локалитетот кај с.Раотинце, а врз основа на кое бил склучен Договор за 
концесија за експлоатација на минерална вода.  Договорот бр. бил склучен 
помеѓу Владата на Република Македонија како концедент, застапувана од 
Министерот за стопанство и тужителот Друштво за производство промет и 
услуги  др.“ ДОО Експорт-импорт Скопје, како концесионер, со кој биле уредени 
начинот и условите под кои се дава концесија за експлоатација на минералната 
вода на експлоатационото поле на лежиштето во с.Раотинце општина 
Јегуновце, висината и начинот на плаќањето на надоместокот на добиената 
концесија за експлоатација на минерална вода, како и други права и обврски 
кои проилзлегуваат за концесионерот и концедентот, за период од 30 години, со 
можност  за продолжување за уште еден период од 30 години. Со Одлука на 
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Влада на Република Макеоднија бр., објавена во Службен весник на Република 
Македонија  бр. 49/07 од 18.04.2007 година, одземена е концесијата, а заради 
спроведување на Просторниот план на регионот на заштитените зони на 
регионот Рашче. Со Известие бр. Министерството, односно министерот за 
економија го известил тужителот Друштво за производство промет и услуги 
ДОО Експорт-импорт Скопје дека е раскинат Договорот за концесија  бр.  
 

Тужителот против наведената Одлука повел управен спор пред 
Управниот суд.  
 

Управниот суд со обжалената пресуда ја одбил тужбата на тужителот 
Друштво за производство промет и услуги ДОО Експорт-импорт Скопје како 
неоснована со образложение дека тужениот орган правилно и законито 
постапил кога со Одлука на Влада на Република Македонија бр., објавена во 
Службен весник на Република Македонија бр.49/07 од 18.04.2007 година, ја 
одземал концесијата на тужителот за експлоатација на минерална суровина-
минерална вода од лежиштето кај с.Раотинце, општина Јегуновце, а заради 
спроведување на Просторниот план на регионот на заштитените зони на 
регионот Рашче. 
 

Вишиот управен суд најде дека пресудата на Управниот суд е правилна и 
законита. 
 
 Согласно член 2 став 1 од Законот за концесии („Службен весник на 
Република Македонија“ број 42/93 и 44/99), кој е вон сила, а на кој согласно 
цитираните одредби, упатува Закон за концесии („Службен весник на 
Република Македонија“ број 25/2002), концесија може да се даде на домашно и 
странско правно лице (концесионер) во согласност со концесиски акт. Согласно 
ставот 2 од истиот член, концесиски акт е законот со кој се уредуваат начинот и 
условите на користењето на определено добро од општ интерес за 
Републиката, односно се одобрува вршење на дејности или работи во врска со 
доброто од општ интерес за Републиката.  
 
 Согласно член 3 од наведениот закон, концесискиот акт  ги уредува 
особено: определувањето на доброто од општ интерес за Републиката што се 
дава на користење, односно на дејностите или работите чие вршење се 
одобрува во врска со доброто од општ интерес за Републиката (концесиска 
дејност), начинот и условите за користење на доброто од општ интерес за 
Републиката, односно на вршењето на дејностите или работите, условите што 
мора да ги исполнува концесионерот, почетокот и времетраењето на 
концесијата, како и случаите за раскинување на договорот пред рокот за кој е 
склучен, висината и начинот на плаќање на надоместокот за концесијата, 
определување на подрачјето на вршењето на концесиската дејност, 
одредување на можност за јавен интерес за присилна концесија, начинот на 
стекнување концесија, како и откуп на концесијата, надзорот над вршењето на 
концесиската дејност и условите за унапредување и заштита на животната 
средина и природата при вршење на концесиската дејност.  
 
 Согласно член 2 од Законот за водите („Службен весник на Република 
Македонија“ број 4/1998), водите, водотеците и езерата, како добра од општ 
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интерес на Република Македонија уживаат посебна заштита утврдена со овој 
закон и се во државна сопственост. 
 
 Согласно член 52, став 1 од истиот закон, квалитетот и штедрост на 
водата од извориштата што се наменети да се користат или се користат за 
водоснабдување на населението и за производство и преработка на 
прехрамбени производи се заштитуваат со воспоставување и одржување на 
потесна и една или повеќе пошироки заштитни зони и се определуваат  
условите под кои може да се врши обработка на земјиштето, изградба и 
користење на објекти  и вршење на други работи во заштитените зони што 
можат неповолно да влијаат врз кавалитетот и штедрост на водата во изворите. 
Согласно став 2 од истиот член, како потесна заштитна зона, во смисла на овој 
закон се смета непосредниот простор околу местото на зафаќање на вода  за 
пиење, за водоснабдување на населението и за производство и преработка  на 
прехрамбени производи чија граница се определува особено во зависност од 
штедрост и значењето на изворот, конфигурацијата, видот и составот на 
земјиштето и близината на населените места. Согласно став 3 од истиот член, 
како поширока заштитна зона, во смисла на овој закон, се смета поширокиот 
простор околу извориштето, во кој обработката на земјиштето, изградбата и 
користењето на објекти и вршењето на други работи можат негативно да 
влијаат врз квалитетот и штедрост на водата во изворот, чија граница се 
определува особено во зависност од големината и значењето на изворот, 
хидрогеолошката состојба и потеклото на водите во изворот, додека согласно 
ставот 4 од истиот член, Министерот за здравство во согласност со Министерот 
за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и Министерот за 
земјоделство шумарство и водостопанство, ги пропишува начинот на 
определување и одржување на заштитните зони и условите за вршење на 
работите од став 1 на овој член. 
 
 Согласно член 1 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник 
на Република Македонија“ број 53/2005), со овој закон се уредуваат правата и 
должностите на Република Македонија, на општината, на Градот Скопје како и 
правата и должностите на правните и физичките лица, во обезбедувањето 
услови за заштита и за унапредување на животната средина, заради  
остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина.  
 
 Согласно член 3 став 1 од истиот закон, мерките и активностите за 
заштита и унапредување на животната средина се од јавен интерес.  
 
 Согласно член 1 став 1 точка 1 од Законот за минерални суровини 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 24/2007), условите и начинот 
на вршење на геолошки истражувања, експлоатација, подготовка и преработка 
на минерални суровини со цел да се обезбеди нивна оптимална искористеност 
во согласност со начелата на одржлив развој и заштита на животната средина.  
  
 Согласно член 3 став 1 од истиот закон, минералните суровини се добра 
од општ интерес, сопственост на Република Македонија, без оглед на 
сопственоста на земјиштето на кое се наоѓаат.  
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 Согласно член 23 став 2, коцесија за експлоатација на минерални 
суровини доделува Владата (во понатамошниот текст:концедент) 
 
 Согласно член 31 од истиот закон Концесијата за експлоатација за 
подрачје кое со закон е прогласено за природно или културно наследство, 
заштитено природно добро или друго заштитено подрачје може да се додели 
само во согласност со закон. 
 
 Имајќи ги во предвид цитираните законски одредби како и од извршениот 
увид во списите од предметот Вишиот управен суд смета дека Управниот суд 
правилно прифатил кога нашол дека тужениот орган правилно одлучил и ја 
одзел концесијата на тужителот Друштво за производство промет и услуги  
ДОО Експорт-импорт Скопје заради спроведување на просторниот план на 
регионот на заштитените зони на изворот Рашче. Ова од причини што согласно 
Просторниот план за регионот на заштитените зони на изворот Рашче Број, 
основна цел е создавањето на базичен документ со помош на кој ќе се 
насочува процесот на интегралниот развој на просторот на Првата и Втората 
поширока заштитна зона на изворот Рашче до 2020 година по пат на оптимално 
користење на просторните и природните погодности, локалните услови и 
можности, а во согласност со заштитата на квалитетот, стабилноста и режимот 
на изворот Рашче. Значењето на овој план особено се истакнува  заради 
неговата улога да создаде услови за заштита на изворот Рашче, кој 
претставува главен извор за водоснабдување на населението во Скопскиот 
регион (545.000 жители). Планот има задача да обезбеди директно учество на 
локалното население и стопанските субјекти во имплементацијата на мерките и 
режимите на заштита, за да се сочува квалитетот, стабилноста и штедроста на 
изворот Рашче. Општи интереси на идниот развој на регионот на заштитените 
зони на изворот Рашче претставува реализацијата на следниве цели и задачи: 
воспоставување на стандарди за заштита на подземните води во 
земјоделството; заштита на пасиштата и заштита на мелиоративните мерки со 
барањата  за зачувувањето на квалитетот на подземните води; дефинирање на 
оптимален режим на наводнување; одржливо користење на речен камен 
заради одржување на хидролошкиот и хидрауличкиот режим на површинските и 
подземните води; долгорочно решавање на обезбеденост со вода на населбите 
во Првата и Втората заштитна зона на изворот; планско истражување на 
подземните води; одредување на заштитни зони за постојните изворишта за 
водоснабдување и наводнување; спречување на одделни парцијални решенија 
наспроти постигнување на комплексни позитивни водостопански решенија и 
ориентација кон регионални системи; реконструкција и модернизација на 
системите за водоснабдување; формирање катастар на загадувачи на водите; 
рационално користење на водата за технолошки потреби; користење на 
подземни води со нарушен квалитет за наводнување; Согласно Просторниот 
план во делот на поглавјето „Експлоатација на минерални суровини“ се 
наведува дека треба најенергично да се спречат геолошко-рударските 
истражувања за експлоатација на минералните суровини на целиот Жеденски 
масив, со оглед  на чувствителноста на карстот, додека во делот на поглавјето 
„Режим за користење на земјиштето и ресурсите“ се наведува дека врз база на 
сегашниот степен на истраженост, а со цел за да се изврши превентивна 
заштита на водите во регионот, дефиниран е режимот на користење на 
земјиштето. На просторот на прецизираните граници на заштитените зони 
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дефинирани со Одлуката, изработени се мерки диференцирани во четири 
степени, за претходно издвоените четири зони во рамките на Првата и Втората 
заштитна зона и тоа: На целиот простор на Првата заштитна зона се утврдува 
прв степен на заштита  (карстен подник на многузагрозени терени), чии што 
граници се дефинирани со графичкиот прилог, за што ќе се применуваат повеќе 
мерки, меѓу другото, во областа на водостопанството и комуналното уредување 
ќе се применуваат следниве мерки: Воспоставување на заштитен коридор за 
водовите на цевките за водоснабдување на Скопје, Рашче, Бојане и Копаница; 
Воспоставување на заштитни зони околу изворите за водоснабдување на 
Првата зона; Реконструкција на регионалниот водовод  во сопственост на ХЕК 
„Југохром“; Решавање на водоснабдувањето на населбите што црпат вода од 
индивидуалните бунари; Санација на септиците на локацијата на бегалскиот 
камп во селото Бојане; Изведба на канализациона мрежа и пречистување на 
комунални отпадни води за сите населби во Првата зона; Регулација на реката 
Вардар на делници загрозени од поплавување; Санирање на деградирани 
површини од експлоатација на песок и чакал  на речните брегови; Одржување 
на крајбрежна вегетација за заштита од ерозивен нанос; Изведба на систем за 
наводнување  „Сиричино“ по доведувањето на квалитетот на реката Вардар во 
пропишаните граници. 
 
 Вишиот управен суд од содржината на списите во предметот констатира 
дека од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање 
е сочинета Информација бр. каде е наведено дека треба најенергично да се 
спречат геолошко рударските истражувања за експлоатација на минерални 
суровини  на целиот Жеденски масив  со оглед на чувствителноста на карстот и 
на целиот простор се утврдува прв степен на заштита. Понатаму е наведено 
дека обработка на земјиштето, изградбата и користење на објекти и вршењето 
на други работи можат негативно да влијаат  врз квалитетот и штедроста на 
водата во изворот согласно членот 52 став 3 од Законот за водите. Согласно 
одредбите од Законот за животната средина опишани во членовите 1 и 3 
укажуваат дека таквите мерки и активности се од јавен интерес. 
 
 Вишиот управен суд при одлучувањето ги ценеше жалбените наводи 
истакнати од страна на тужителот дека се сторени суштествени повреди на 
одредбите на постапката, погрешно и нецелосно е утврдена фактичката 
состојба и погрешно е применето материјалното право, но најде дека истите се 
неосновани и немаат влијание за поинакво одлучување. Во конкретниот случај 
со Одлука на Влада на Република Македонија бр., објавена во Службен весник 
на Република Македонија бр.49/07 од 18.04.2007 година, одземена е концесија 
на тужителот за експлоатација на минерална суровина-минерална вода од 
лежиштето кај с.Раотинце, општина Јегуновце, а заради спроведување на 
Просторниот план на регионот на заштитените зони на регионот Рашче.  
  

Овој суд смета дека се работи за посебни услови каде Владата со 
Одлука одземала концесија поради тоа што во меѓувреме настанале нови 
околности кои не постоеле во време кога е доделена концесијата на тужителот 
со одобрение УП.бр. на Министерството за стопанство. Во таква состојба, а во 
согласност со новонастанатите услови и променетите околности кои не 
постоеле во време кога е доделена концесијата на тужителот, а се содржани во 
Просторниот план на регионот на заштитените зони на регионот Рашче од 
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24.12.2002 година и погорецитираните законски одредби, Вишиот управен суд 
наоѓа дека правилно постапил Управниот суд во обжалената пресуда кога 
нашол дека тужениот орган правилно ја одземал претходно доделената 
концесија на тужителот, а заради заштита на јавниот интерес. 

 
 

III УПРЖ.бр.385/2013 од  20.03.2013 година – данок на добивка  
 
Согласно Законот за даночна постапка, против даночен управен акт, 

даночниот обврзник може да поднесе приговор, а по приговорот одлучува 
организационата единица на Управата за јавни приходи која го донела 
даночниот управен акт, со донесување на решение. Против решението по 
приговорот согласно овој  закон даночниот обврзник може да поднесе жалба. 

 
Од образложението: 
 
Жалбата е неоснована. 
 
Тужителот пред Управниот суд со тужба повел управен спор против 

Решението по приговор на даночниот обврзник Трговско радиодифузно 
друштво ДОО Скопје бр. со кое  Приговорот на даночниот обврзник изјавен 
против Решението бр., за утврдување на данок на добивка заради неправилно 
пресметување на Управата за јавни приходи-Регионална дирекција Скопје се 
одбива. 

 
Со Решението бр., за утврдување на данок на добивка заради 

неправилно пресметување на Управата за јавни приходи-Регионална дирекција 
Скопје, се утврдува дека даночниот обврзник Трговско радиодифузно друштво 
ДОО Скопје, извршил неточно пресметување на данокот на добивка за 2005 
година. Незадоволен од донесеното решение тужителот поднел жалба до 
Управата за јавни приходи-Регионална дирекција Скопје заведена под бр.. 
Министерството за финаснии Управата за јавни приходи-Регионална дирекција 
Скопје жалбата ја прифатила како приговор против првостепениот даночен 
управен акт согласно член 158 и 159 од Законот за даночна постапка и донела 
Решение бр. со кое приговорот изјавен против Решението бр., за утврдување 
на данок на добивка заради неправилно пресметување на Управата за јавни 
приходи-Регионална дирекција Скопје се одбива. Во упатството за правна 
поука е наведено дека против решението е дозволена жалба до Министерот за 
финансии. 

 
Управниот суд со писмо за уредување на тужба од 15.05.2012 година го 

задолжил тужителот да ја уреди тужбата и да прецизира согласно член 8 и 12 
од Законот за управните спорови кој е тужениот акт кој се оспорува со оглед 
дека решението бр. не е управен акт донесен во втор степен (конечен управен 
акт) против кој  може да се води управен спор односно доколку се работи за 
молчење на администрацијата тужбата да ја уреди во смисла на член 22 од 
Законот за управните спорови и да достави доказ: жалба поради недонесување 
на решение со приемен печат од органот или потврда од пошта за прием на 
пратка и повторно барање за донесување на решение  со приемен печат од 
органот или потврда од пошта за прием на пратка. 
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Тужителот до Управниот суд на 28.05.2012 година поднел поднесок за 

уредување на тужба со кој останал при поднесената тужба и го оспорува 
решението на Управата за јавни приходи-Регионална дирекција Скопје бр. 
бидејќи смета дека ова е второстепено решение против кое може да се води 
управен спор. 

 
Управниот суд нашол дека оспореното решение не претставува управен 

акт донесен во втор степен (конечен управен акт) за да може да се води 
управен спор согласно член 8 став 1 од Законот за управните спорови од 
причини што согласно одредбите од Законот за даночна постапка тужителот во 
конкретниот случај имал право на жалба против оспореното решение до 
Министерот за финансии како што е наведено во правната поука.  

  
Вишиот управен суд најде дека решението на Управниот суд е  правилно 

и законито. 
 
Согласно член 8 став 1 од Законот за управните спорови („Службен 

весник на Република Македонија“ број 62/2006 и 150/2010), управен спор може 
да се води против конечен управен акт донесен во втор степен (конечен 
управен акт). Согласно став 2 од истиот член управен спор може да се поведе 
и против првостепен управен акт, кога не е предвидена правна заштита во 
управна постапка во втор степен. Според став 3 од истиот член, управен спор 
може да се поведе и кога надлежниот орган по барањето, односно по жалбата 
на странката не донел соодветен управен акт, под условите предвидени со овој 
закон.   

 
Согласно член 158 од Законот за даночна постапка  („Службен весник на 

Република Македонија број 13/2006), против даночен управен акт, даночниот 
обврзник може да поднесе приговор. 

 
Согласно член 169 став 1 од истиот закон, по приговор одлучува 

организационата единица на Управата за јавни приходи која го донела 
даночниот управен акт, со донесување на решение.  

 
Според член 172 од истиот закон против решението по приговор 

согласно со членот 169 на овој закон даночниот обврзник може да поднесе 
жалба. 

 
Согласно член 175 од истиот закон жалба се поднесува до Министерот 

за финансии.  
 
Согласно член 226 став 1 од Законот за општата управна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија број 38/2005 и 110/2008) против 
решението во прв степен странката има право на жалба согласно со закон. 

 
Вишиот управен суд  по извршениот увид во списите по предметот, а 

имајќи ги во предвид цитираните законски одредби, најде дека во обжаленото 
решение Управниот суд правилно заклучил дека во конкретниот случај не се 
работи за конечен управен акт против кој тужителот, согласно член 8 од 
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Законот за управните спорови може да поднесе тужба до Управниот суд. 
Управниот суд правилно прифатил дека тужениот орган одлучувал по правен 
лек кој бил дозволен во времето кога било донесено решението против кое бил 
изјавен приговорот и според законските одредби решението донесено од 
Организациона единица на Управата за јавни приходи претставува 
првостепено решение, односно даночен управен акт против кој е дозволена 
жалба до Министерот за финансии, кој е второстепен орган против чиј акт 
донесен по жалба може да се поднесе тужба за управен спор.  

 
Овој суд ги ценеше наводите во жалбата на тужителот дека Управниот 

суд неправилно ги применил одредбите од Законот за даночна постапка и дека 
против даночен управен акт даночниот обврзник може да поднесе жалба, а 
доколку е незадоволен од одлуката по жалба може да поднесе тужба за 
поведување управен спор пред Управниот суд, меѓутоа најде дека овие наводи 
се неосновани и не се од влијание за поинакво одлучување. Судот најде дека 
согласно цитираните законски одредби во конкретниот случај оспореното 
решение не претставува управен акт донесен во втор степен (конечен управен 
акт) против кој може да се води управен спор пред Управниот суд. 

         
 

IV УЖ.бр.793/2012 од 16.01.2013 година – доделување на 
одобрение за користење на радиофреквенции 
 
  
 Понудата за добивање одобрение за користење на радиофрекфенции, 
се поднесува во согласност со форматот и инструкциите дефинирани во 
тендерската документација, а Агенцијата за електронски комуникации нема да 
ги прифати понудите кои не се во согласност со тендерската документација и 
предвидените  успови според кои понудата не смее да содржи никакви измени 
или додатоци. 
 

Од образложението: 
 
Жалбата е неоснована. 
 
Од списите по предметот произлегува дека Комисијата на Агенцијата за 

електронски комуникации по спроведена постапка по јавен тендер бр. за 
деделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции за 
обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата 
генерација (3 G), а во согласност со извештајот од извршено разгледување и 
оценување на примените понуди бр. изготвен од страна на  Комисијата за 
спроведување на јавен тендер на ден 25.01.2008 година донела Одлука со која 
за најповолен понудувач за доделување на едно одобрение за користење на 
радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и 
услуги од третата генерација (3 G), според стандардот IMT-2000/UMTS на 
целата територија на Република Македонија е избран услуги на мобилна 
телефонија  АД Скопје. Јавното отварање на понудите е извршено на ден 
11.01.2008 година, а до крајниот рок за доставување на понудите 11.01.2008 
година до 10 часот до Агенцијата за електронски комуникации биле 
пристигнати вкупно две понуди..  
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Тужителот со тужба повел управен спор пред Управниот суд оспорувајќи 

ја наведената одлука на тужениот орган.  
 
Управниот суд со Пресуда У.бр. тужбата на тужителот ја одбил како 

неоснована, наоѓајќи дека оспорената Одлука е донесена во согласност со 
законот и не се сторени повреди што се од значење за донесување на 
правилна и законита одлука. Управниот суд оценил дека тужениот орган, 
правилно и целосно ја утврдил фактичката состојба и правилно го применил 
материјалното право и не го повредил законот на штета на тужителот. 

 
Согласно член 64 од Законот за електронски комуникации („Службен 

весник на Република Македонија“ број 13/2005), Агенцијата е должна во 
тендерската документација да ги појасни сите клаузули од Одлуката за 
распишување на јавен тендер, наведувајќи ги критериумите за избор, како и 
дополнителна документација што мора да се обезбеди за понудите да се 
сметаат за прифатливи.  

 
Според член 66 став 1 од истиот закон по завршување на јавното 

отварање на понудите, Комисијата од членот 62 став 1 на овој закон прво 
утврдува дали сите документи од понудата ги исполнуваат тендерските услови 
и дали истите се во согласност со закон. Согласно ставот 2 од истиот член  
Комисијата од членот 62 став 1 на овој закон ќе ги отфрли од натамошната 
постапка понудите што не се во согласност со закон и тендерската 
документација.  

 
Вишиот управен суд најде дека пресудата на Управниот суд е правилна 

и законита. Управниот суд  правилно прифатил дека тужениот орган правилно 
утврдил дека понудата на понудувачот АД Скопје не ги исполнува во целост 
условите утврдени во јавниот тендер и тендерската документација од причини 
што истата не е во согласност со начинот на поднесување на понудите утврден 
со точка 6.3.7 од тендерската документација по јавен тендер бр., согласно која 
понудата се поднесува во согласност со форматот и инструкциите дефинирани 
во тендерската документација, а Агенцијата нема да ги прифати понудите кои 
не се во согласност со тендерската понуда и усповите од точка 6.3.9 согласно 
која понудата не смее да содржи никакви измени или додатоци. Доколку постои 
корекција на одредени грешки корекцијата треба да биде парафирана од 
одговорното лице на понудувачот. Управниот суд правилно нашол дека 
тужениот орган правилно прифатил дека понудата на тужителот  АД Скопје не 
била поднесена согласно форматот и инструкциите дефинирани во 
тендерската документација од причини што прилогот Б3 кој се однесува на 
поединечни цени за големопродажните услуги и поединечни цени за услуги за 
граѓани од референтниот пакет од неговата понуда содржи дообјаснувања на 
понудата како додаток кон прилогот Б3, а со кои дообјаснувања е сменета 
формата и содржината на пропишаниот образец за прилог Б3. 

 
Вишиот управен суд при одлучувањето ги ценеше жалбените наводи на 

тужителот дека тендерската документација подготвена од страна на Агенцијата 
за електронски комуникации е недоволно разработена, дека од овие причини 
тужителот внел текстуално објаснување на понудените цени, дека не ја 
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нарушил утврдената форма на тендерската документација ниту извршил 
промена на самиот образец и дека ги има запазено сите критериуми 
предвидени во тендерската документација, но смета дека истите се 
неосновани и не се од влијание за поинакво одлучување од следните причини. 
Тужителот АД Скопје со даденото дополнување кон понудата во прилог Б3 
воведува нови услови под кои би ги применил понудените цени што е искажано 
и во точките 10 и 11 од дополнувањата каде тужителот наведува за минимално 
количество податоци при користење на интернет услуга за мобилните, 
фиксните мобилни и интернет услуги, кое треба да изнесува 0,5 ГБ месечно по 
претплатник, или пак каде тужителот утврдува дека минималната 
потрошувачка  од страна на операторот корисник на големопродажните услуги 
треба да изнесува еден милион евра годишно по еден тип на услуга како и дека 
минималната потрошувачка од страна на претплатник корисник на мобилните 
или фиксните мобилни услуги за граѓани изнесува 300,00 денари месечно по 
услуга, што претставува целосно дополнување на понудата и воведување на 
нови услуги под кои би ги применил понудените цени. Овој суд по извршениот 
увид во сите приложени списи најде дека тужениот орган правилно ги 
применил законските одредби од членовите 64 и 66 од Законот за електронски 
комуникации и правилно постапил кога констатирал дека понудата на АД 
Скопје не е поднесена согласно форматот и инструкциите дефинирани во 
тендерската документација, односно прилогот Б3 кој содржи дообјаснувања на 
понудата како додаток кон прилог Б3 кој се однесува на поединечни цени за 
големопродажните услуги и поединечни цени за услуги за граѓани од 
референтниот пакет, што не е во согласност со точките 6.3.7 и 6.3.9 од 
тендерската документација. 

 
 


