
Одделот за граѓански дела при Врховниот суд на Република Македонија, 
расправајќи по правните прашања од интерес за единствена примена на 
правото и воедначување на судската практика во врска со примена на 
Законот за парнична постапка („Службен весник на Република 
Македонија“.бр79/05, бр.110/08, бр.83/09, бр116/10), на седница одржана 
на ден 23.02.2015 година, ги донесе следните: 

ПРАВНИ МИСЛЕЊА  

1. Должникот во приговорот е должен да ги наведе фактите и 
доказите ( и вештачење), во поглед на побиваниот дел од решението.  

Доколку во приговорот се наведени доволно образложени и 
основани причини, со кои ќе стори веројатно дека не бил во можност 
нив да ги изнесе во приговорот, фактите и доказите (и вештачењето), 
може да ги изнесе на подготвително рочиште, а ако тоа не е одржано, 
до првото рочиште од главната расправа. 

Истото се однесува и за доверителот.  

2. Судот по поднесениот приговор, постапува и расправа само за 
фактите во побиваниот дел од решението, но во рамките на 
барањето содржано во решението со кое се дозволува извршување. 
Ако со приговорот е изјавена противтужба, судот не може да 
расправа по истата во постапката по приговорот, туку во посебна 
постапка.  

3. Во случај должникот да го плати целиот износ содржан во 
решението со кое е дозволено извршувањето и со приговорот 
достави докази за тоа, судот ќе го усвои приговорот и решението со 
кое е дозволено извршувањето ќе го укине.  

Во случај да е платен само дел од долгот, делумно ќе го усвои 
приговорот и во тој платен дел ќе го укине решението. 

4. Бидејќи приговорот се поднесува до нотарот, тој ја врши наплатата 
на таксата, а потоа предметот комплетиран го праќа до судот. 

5. Против одлуката на првостепен суд, со која одлучувал по 
поднесена жалба на решение од нотарот по поднесен предлог за 
укинување на клаузула на правосилност и извршност, дозволена е 
жалба до Апелационен суд, согласно член 368 став 1 од Законот за 
парничната постапка.  
                                                                   ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ ДЕЛА 


