
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 седницата 
одржана на ден 23.02.2015 година, ги донесе следните: 

ПРАВНИ МИСЛЕЊА 

I 

Спротивната странка нема обврска да ги надоместува како потребни 
трошоците кои се предизвикани за адвокат кој има седиште надвор 
од општината каде што се наоѓа седиштето на надлежниот суд, а во 
која општина има адвокати, туку единствено е должна да ги 
надомести вообичаените трошоци во висина на оние кои би биле 
предизвикани за адвокат кој дејноста ја врши во општината во која 
се наоѓа седиштето на судот. 

II 

Кога со закон е предвидено задолжително пред поведување на 
парницата да се упати барање до одреден орган, трошоците 
предизвикани во врска со тоа барање, претставуваат парнични 
трошоци што биле потребни за водење на парницата и истите ќе се 
досудат на тужителот на негово барање. 

III 

Странката, односно нејзиниот полномошник имаат право на 
надомест на трошоци за состав на полномошно потребно за водење 
на парницата. 

IV 

Во постапката во која има повеќе учесници, адвокатот има право на 
зголемување за секое наредно лице што тој го застапува во 
постапката, како и за секое наредно лице од спротивната страна, кое 
зголемување се однесува за сите процесни дејствија.  

V 

За состав на редовен и вонреден правен лек и одговор на редовен и 
вонреден правен лек, наградата е 100% поголема од наградата за 
застапување, ако адвокатот не учествува на расправа во постапката 
што претходела на поднесувањето на правниот лек или одговор на 
истиот. 

 



VI 

Доколку ненавремено поднесениот одговор на жалба бил земен 
предвид при одлучувањето на судот во постапка по жалба, 
трошоците предизвикани по тој повод, претставуваат трошоци што 
биле потребни за водење на парницата. 

VII  

При делумен успех во парницата, ако тужениот го оспорувал основот 
на тужбеното барање во целост или единствено пооделни 
самостојни делови од барањето, а заради тоа биле извршени 
вештачења и изведени други докази за кои тужителот претходно ги 
поднесувал трошоците, тужителот има право на надомест на тие 
трошоци во целост, без оглед на висината на досудениот износ. 

Доколку тужениот ја оспорувал единствено висината на тужбеното 
барање, тужителот има право да му се надоместат парничните 
трошоци пресметани според вредноста на барањето за кое успеал во 
спорот. 

VIII 

Во стечајнaта постапка, кога е изјавена жалба против решението на 
стечајниот судија или стечајниот управник, странката е должна 
судската такса да ја плати пред поднесување на жалбата и доказот за 
платена такса да го приложи со жалбата. 

Жалбата за која не е платена судска такса, со решение ќе се отфрли. 

IX 

Во случај кога рочиштето е одложено поради спреченост на судот, 
странките немаат обврска да ги надоместуваат трошоците за 
застапување на тоа рочиште, независно од исходот на спорот. 

 

      ЗАКЛУЧОЦИ 

 

I 

Трошоците поврзани со поставување на старател од редот на 
адвокатите, како процесна претпоставка за водење на парницата, 
претставуваат издатоци направени по повод на постапката, па 
истите, се одмеруваат според Тарифата за награда и надоместок на 
трошоците за работа на адвокатите. 



II 

Доколку во тужбата не е истакнато определено барање за надомест 
на трошоците предизвикани со поднесената тужба, а судот донесе 
одлука без претходно расправање, тужителот нема право на 
надомест на тие трошоци. 

 

                                                                   ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ ДЕЛА 

 

  

 
 


