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1. Казнено право 

 

1.1. Кривичен законик  

 

1. Заради примена на пдредбите пд член 12 став 2 пд Кривичнипт закпник (КЗ) за 

ппблагп казнуваое на стпрителпт на кривичнптп делп, судпт сп сигурнпст треба 

да утврди дали афектната спстпјба вп кпја се нашпл пбвинетипт сппред 

динамиката на настанпт и спздадената ситуација кпја кај негп предизвикала 

привремена душевна растрпенпст, пднпснп дали ппради таквата спстпјба била 

битнп намалена сппспбнпста на пбвинетипт да гп сфати значеоетп на свпетп 

делп или сппспбнпста да управува сп свпите ппстапки, и вп таа смисла дали 

дејствувал вп нужна пдбрана или пречекпруваое на нужната пдбрана, а пва 

дптплку ппвеќе акп тпј се нашпл вп ситуација на витална загрпзенпст и 

изреагирал вп самппдбрана вп спстпјба на ппматена свест т.е. дејствувал вп 

спстпјба на битнп намалена пресметливпст, услпвена пд тпгаш актуeлнптп 

привременп душевнп растрпјствп, предизвиканп пд наплив на згплемен афект 

на страв и витална загрпзенпст. 

 

 
 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите: Абдулбари 

Рамадани, претседател на спветпт, Зпран Уепфилпвски и Мираљем Асани, шленпви на 

спветпт, сп записнишар Натаща К. Карапетрпва, судски спрабптник, вп кривишнипт 

предмет прптив пбвинетипт З.Н. пд с.Д.Б.-Г., за кривишнп делп Уещка телесна ппвреда пд 

шл.131 ст.3 пд КЗ, ппстапувајќи пп жалбата на пбвинетипт З.Н. пд с.Д.Б.Г., изјавена преку 

бранителпт Г.Н., адвпкат пд С., прптив пресудата на Оснпвнипт суд Гпстивар К.бр.332/13 
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пд 19.09.2014 гпдина, на јавната седница пдржана на ден 23.03.2015 гпдина, вп присуствп 

на Јавен пбвинител пд ВЈО Гпстивар Д.П., пбвинетипт З.Н. и на негпвипт бранител Г.Н., 

адвпкат пд С., спгласнп шл.402 ст.1 пд Закпнпт за кривишната ппстапка, дпнесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЖАЛБАТА на пбвинетипт З. Н. пд с.Д. Б.-Г., изјавена преку бранителпт Г. Н., адвпкат 

пд С., СЕ УВАЖУВА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд Гпстивар К.бр.332/13 пд 19.09.2014 гпдина, СЕ 

УКИНУВА и предметпт се враќа на првпстепенипт суд на ппвтпрнп судеое. 

П б р а з л п ж е н и е  

Оснпвнипт суд Гпстивар, сп пбжалената пресуда пбвинетипт З.Н. пд с.Д.Б.-Г. гп 

пгласил за винпвен за кривишнп делп Уещка телесна ппвреда пд шл.131 ст.3 пд КЗ и гп 

псудил на казна затвпр вп траеое пд 2-две гпдини и 6-щест месеци. Впеднп пбвинетипт е 

задплжен да плати на име кривишен паущал сума вп изнпс пд 3.000,00 денари, какп и 

трпщпци на ппстапката вп вкупен изнпс пд 106.173,00 денари, вп рпк пд 30 дена пп 

правпсилнпста на пресудата. 

Спгласнп шл.100 и шл.102 пд ЗКП, пщтетенипт Г. М., за пстваруваое на свпетп 

имптнп-правнп ппбаруваое, е упатен на градански сппр.  

Незадпвплен пд ваквата пресуда пбвинетипт З. Н. пд с.Д.Б.-Г., преку бранителпт Г. 

Н., адвпкат пд С. изјавил навремена жалба, сп кпја ја пбжалува истата ппради сущтествена 

ппвреда на пдредбите на кривишната ппстапка, ппвреда на Кривишнипт закпник и 

ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба, сп предлпг жалбата да се уважи, 

пбжалената пресуда да се укине и предметпт се врати на ппвтпрнп пдлушуваое, сп 

ппсебен предлпг за пдржуваое на јавна седница на кпја да бидат ппвикани пбвинетипт и 

негпвипт бранител. 

Одгпвпр на жалба не е ппденсен. 

Вищптп јавнп пбвинителствп Гпстивар, сп писмен предлпг V КОЖ.бр.23/15 пд 

30.01.2015 гпдина, предлага да се уважи какп пснпвана жалбата на пбвинетипт З. Н. пд 

с.Д.Б.-Г., изјавена преку бранителпт Г.Н., адвпкат пд С., прптив пресудата на Оснпвнипт 

суд Гпстивар К.бр.332/13 пд 19.09.2014 гпдина. 

Апелаципнипт суд Гпстивар, ппстапувајќи спгласнп шл.388 ст.1 пд ЗКП, закажа јавна 

седница на ден 23.03.2015 гпдина вп присуствп на Јавен пбвинител пд ВЈО Гпстивар Д.П., 
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пбвинетипт З.Н. пд с.Д.Б.Г. и на негпвипт бранител Г.Н., адвпкат пд С., па пткакп 

претседателпт на спветпт кпнстатира дека се испплнети закпнските услпви за пдржуваое 

на јавната седница, какп судија известител ја изнесе вп целпст спдржината на списите 

прилпжени кпн предметпт, пбжалената пресуда и жалбата, пп щтп збпр им беще даден на 

присустните странки. 

Бранителпт на пбвинетипт З.Н., адвпкатпт Г.Н. пд С., на јавната седница изјави дека 

пстанува вп целпст кпн навпдите  спдржани вп писменп ппднесената жалба, па предлпжи 

жалбата да се уважи, пбжалената пресуда да се укине и предметпт се врати на 

првпстепенипт суд на ппвтпрнп судеое сп јасни напаствија за птстрануваое на стпрените 

сущтествени ппвреди. 

Присутнипт Јавен пбвинител пд ВЈО Гпстивар Д.П., на јавната седница предлпжи да 

се уважи какп пснпвана жалбата на пбвинетипт изјавена преку негпвипт бранител, а 

првпстепената пресуда да се укине и предметпт се врати на првпстепенипт суд на 

ппвтпрнп судеое, пд пришини ппдрпбнп наведени вп писменп ппднесенипт предлпг  V 

КОЖ.бр.23/15 пд 30.01.2015 гпдина. Остана вп целпст кпн писменп ппднесенипт предлпг. 

Обвинетипт З.Н. пд с.Д.Б.-Г., на јавната седница изјави дека пстанува вп целпст 

какп вп писменп ппднесената жалба и изнесенптп пд страна на негпвипт бранител на 

јавната седница, сп дппплнуваое дека не се шуствува за винпвен бидејќи тпј реагирал вп 

пдбрана и не се сеќава щтп ппнатаму се слушувалп.  

Апелаципнипт суд Гпстивар, ппстапувајќи пп изјавената жалба вп границите на 

испитуваое на првпстепената пресуда утврдени сп пдредбата пд шл.393 ст.1 пд ЗКП, 

пткакп ги разгледа списите прилпжени кпн предметпт, пбжалената пресуда, жалбата и 

писменипт предлпг на ВЈО Гпстивар, а имајќи гп вп предвид изнесенптп на јавната 

седница, утврди: 

Жалбата е пснпвана. 

Стпјат жалбените навпди за стпрена сущтествена ппвреда на пдредбите на 

кривишната ппстапка пд шл.381 ст.1 т.11 пд ЗКП, а пд следниве пришини: 

Првпстепената пресуда спдржи такви недпстатпци щтп ја прават манлива и 

неппдпбна за испитуваое пп пднпс на нејзината правилнпст и закпнитпст, пспбенп щтп вп 

пбразлпжениетп на истата не се спдржани дпвплнп пришини за рещителните факти врз 

кпи се ракпвпдел првпстепенипт суд кпга пбвинетипт гп пгласил за винпвен за кривишнптп 

делп Уещка телесна ппвреда пд шл.131 ст.3 пд КЗ, а наведените пришини се недпвплнп 

јасни и вп знашителна мера прптиврешни. 
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Именп, виднп пд спдржината на пбжалената пресуда, вп пбразлпжениетп на 

истата не се спдржани дпвплнп пришини за рещителните факти, бидејќи судпт не изнесува 

кпи факти ги зема какп дпкажани и пд кпи пришини се ракпвпдел при утврдуваоетп дали 

ппстпи или не кривишна пдгпвпрнпст кај пбвинетипт за кривишнптп делп щтп му се става 

на тпвар, без да се ппшитува предвиденптп вп шл.374 ст.6 пд ЗКП, сп пглед да 

првпстепенипт суд самп фактпграфски ја изнел спдржината на дпказите кпи се изведени 

вп текпт на главнипт претрес, без да изврщи нивна анализа ппединешнп и вп една целина 

вп смисла на шл.365 пд ЗКП, сп заклушпк кпи факти пд кпи дпкази ги зема за утврдени, щтп 

упатува на птсуствп на еден пд задплжителните елементи вп пресудата. 

Вп таа смисла, пснпванп се укажува вп жалбата на пбвинетипт дека вп кпнкретнипт 

слушај не се разјаснети фактите и пкплнпстите за кривишната пдгпвпрнпст на пбвинетипт и 

се јавува знашителнп спмнение вп вистинитпста на рещителните факти утврдени сп 

првпстепената пресуда. 

Именп, пснпванп се истакнува вп жалбата на пбвинетипт дека првпстепенипт суд 

не дал пбразлпжени пришини зпщтп не ппклпнил верба на пдбраната на пбвинетипт да 

истипт делувал вп нужна пдбрана, пспбенп щтп нападпт и предизвиканата тепашка пд 

пщтетенипт биле мпментални и непшекувани и дека ппради тпа пбвинетипт без свпја вина 

бил дпведен вп спстпјба на силна раздразнетпст ппради присутен страв и витална 

загрпзенпст, имајќи предвид дека пдбраната на пбвинетипт вп целпст е ппткрепена сп 

вещтипт напд и мислеое за психишката спстпјба на пбвинетипт на ЈЗФ Фниверзитетска 

клиника за психијатрија Скппје бр.10-23/4 пд 31.05.2013 гпдина пд кпја несппрнп 

прпизлегува дека пбвинетипт вп ситуација на витална загрпзенпст, нп и вп перипдпт ппсле 

здпбиени ппвреди на главата изреагирал вп самппдбрана вп спстпјба на ппматена свест. 

Кај пбвинетипт настапилп делумнп нарущуваое на свеста, кпј западнал вп спстпјба на 

патплпщки изменет афект, пднпснп вп спстпјба на привремена дущевна растрпенпст. Вп 

таа спстпјба тпј гп изврщил кривишнптп делп, не мпжејќи адекватнп да ја разрещи 

ситуацијата кпја ја псеќал какп крајнп загрпзувашка за свпјпт син и за себе, при щтп 

вещтите лица се на мислеое дека за време на изврщуваое на кривишнптп делп 

пбвинетипт имал битнп намаленп сваќаое и управуваое сп ппстапките, пднпснп делувал 

вп спстпјба на битнп намалена пресметливпст, услпвена пд тпгащ актуелнптп привременп 

дущевнп растрпјствп, предизвиканп пд уплив на згплемен афект на страв и витална 

загрпзенпст. 

Сппред мислеоетп на пвпј суд, вп кпнкретнипт слушај ппстпи знашителнп спмнение 

вп пднпс на рещителните факти кпи се пднесуваат за субјективнипт елемент, ппсебнп пп 

пднпс на тпа дали пбвинетипт делувал вп спстпјба на привременп дущевнп растрпјствп 

предизвиканп пд уплив на згплемен афект на страв и витална загрпзенпст и дали сппред 
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динамиката на настанпт и спздадената ситуација делувал вп нужна пдбрана или 

прешекпруваое на нужна пдбрана, а кпи пкплнпсти се релевантни за правилна примена 

на Кривишнипт закпник.  

Ова пд пришина щтп, пд изведените и ценети дпкази првпстепенипт суд не извел 

јасен заклушпк пп пднпс на психишката спстпјба на пбвинетипт вп критишнипт мпмент, сп 

пглед да не е утврденп сп сигурнпст дали афектната спстпјба вп кпја се нащпл пбвинетипт 

кај негп предизвикала привремена дущевна растрпенпст, пднпснп дали ппради таквата 

спстпјба била битнп намалена сппспбнпста на пбвинетипт да гп свати знашеоетп на свпетп 

делп или сппспбнпста да управува сп свпите ппстапки, вп смисла на шл.12 ст.2 пд КЗ и 

дали сппред динамиката на настанпт и спздадената ситуација пбвинетипт делувал вп 

нужна пдбрана или прешекпруваое на нужната пдбрана, а пва дптплку ппвеќе щтп вп 

напдпт и мислеоетп на вещтите лица Прпф. д-р. А. Н. и Асс.д-р.Б. С. се кпресппндира сп 

кпнстатација дека пбвинетипт вп ситуација на витална загрпзенпст изреагирал вп 

самппдбрана вп спстпјба на ппматена свест т.е. пбвинетипт делувал вп спстпјба на битнп 

намалена пресметливпст, услпвена пд тпгащ актуелнптп привременп дущевнп 

растрпјствп, предизвиканп пд уплив на згплемен афект на страв и витална загрпзенпст. 

Предвид на ппгпре изнесенптп, спветпт на пвпј суд е на ставпт дека првпстепенипт 

суд не влпжил дпвплнп наппр да ги расшисти наведените сппрни пращаоа, туку самп гп 

прераскажал текпт на настаните без вистински да ги лпцира и дпведе вп медусебна 

кпрелација сите неппхпдни закпнски елементи на кривишнптп делп щтп му се става на 

тпвар на пбвинетипт. 

Ппради ппгпре стпрената сущтествена ппвреда на пдредбите на кривишната 

ппстапка, првпстепенипт суд немал мпжнпст правилнп и целпснп да ја утврди фактишката 

спстпјба вп предметпт, ппради щтп спветпт на пвпј суд уважувајќи ја жалбата на 

пбвинетипт, првпстепената пресуда ја укина и предметпт гп врати на првпстепенипт суд 

на ппвтпрнп судеое.  

При ппвтпрнп ппстапуваое првпстепенипт суд да ја птстрани кпнстатираната 

сущтествена ппвреда на пдредбите на кривишната ппстапка на нашин щтп ќе дпнесе јасна, 

разбирлива и непрптиврешна пдлука сп дпвплнп пбразлпжени пришини за утврдените 

рещителни факти, при щтп првпстепенипт суд ќе ги утврди пние рещителни факти вп 

предметпт кпи пстанале нецелпснп утврдени, а на кпи се укажува вп претхпднп 

изнесените ставпви на пвпј суд, пспбенп на пкплнпста дали пбвинетипт делувал вп 

спстпјба на привремена дущевна растрпенпст, пднпснп дали ппради таквата спстпјба била 

битнп намалена сппспбнпста на пбвинетипт да гп свати знашеоетп на свпетп делп или 

сппспбнпста да управува сп свпите ппстапки вп смисла на шл.12 ст.2 пд КЗ и дали сппред 

динамиката на настанпт и спздадената ситуација пбвинетипт делувал вп нужна пдбрана 
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или прешекпруваое на нужната пдбрана. За таа цел, првпстепенипт суд ќе треба да ги 

преизведе дпказите изведени вп текпт на главнипт претрес и врз истите да изврщи 

сестрана анализа и пценка ппединешнп и вп склпп на една целина, при щтп да изврщи 

пценка на пдбраната на пбвинетипт вп кпрелација сп вещтипт напд и мислеое за 

психишката спстпјба на пбвинетипт и сп другите изведени материјални и вербални дпкази, 

па вп зависнпст пд утврденптп, сп правилна примена на Кривишнипт закпник, 

првпстепенипт суд да се прпизнесе за ппстпеое на предметнптп кривишнп делп и 

кривишната пдгпвпрнпст на страна на пбвинетипт, дпнесувајќи правилна и закпнита 

судска пдлука. 

Сп пглед на изнесенптп се пдлуши какп вп изреката на пва рещение, спгласнп 
шл.402 ст.1 пд ЗКП. 

Решение на Апелаципнен суд Гпстивар, КЖ.бр.25/15 пд 23.03.2015 гпдина 
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2. За да биде пстваренп закпнскптп битие на кривичнптп делп Измама пд член 247 

пд Кривичнипт закпник (КЗ), мпраат да бидат испплнети ппвеќе кумулативни 

услпви и тпа субјективнипт елемент – намерата за прибавуваое на 

прптивправна имптна кприст, кривичната  пдгпвпрнпст  сп умисла, дејствие на 

дпведуваое и држеое вп заблуда на пштетенипт сп лажнп прекриваое на 

факти и правна ппследица штета на имптни права и интереси на пштетенипт. 

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите: Абдулбари 

Рамадани, претседател на спветпт, Зпран Уепфилпвски и Мираљем Асани, шленпви на 

спветпт, сп записнишар Весна Илиќ, судски спрабптник, вп кривишнипт предмет прптив 

пбвинетипт Н.З. пд К., за кривишнп делп Измама пд шл.247 ст.3 в.в. сп ст.1 пд КЗ, 

ппстапувајќи пп жалбата на Оснпвнптп јавнп пбвинителствп Кишевп, изјавена  прптив 

пресудата на Оснпвнипт суд Кишевп К.бр.284/14 пд 05.12.2014 гпдина, на нејавната 

седница пдржана на ден 04.03.2015 гпдина, спгласнп шл.434 пд Закпнпт за кривишната 

ппстапка, дпнесе: 

П Р Е С У Д А 

ЖАЛБАТА на Оснпвнптп јавнп пбвинителствп Кишевп,  СЕ ПДБИВА КАКП 

НЕПСНПВАНА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд Кишевп К.бр.284/14 пд 05.12.2014 гпдина, СЕ 

ППТВРДУВА. 

П б р а з л п ж е н и е  

Оснпвнипт суд Кишевп, сп пбжалената пресуда пбвинетипт Н.З. пд К., гп пслпбпдил 

пд пбвинение да би стприл кривишнп делп Измама пд шл.247 ст.3 в.в. сп ст.1 пд КЗ, 

бидејќи делптп за кпе се пбвинува пбвинетипт не е кривишнп делп сппред закпнпт, а  

спгласнп шл.403 ст.1 т.1 пд ЗКП. Впеднп судпт пдлушил трпщпците стпрени вп текпт на 

ппстапката да паднат на тпвар на бучетпт на РМ. 

Ощтетенипт Р.С. пд К., за предјавенптп пщтетнп ппбаруваое е упатен на редпвна 

граданска парница. 

  Незадпвплнп пд ваквата пресуда навремана жалба изјавилп Оснпвнптп јавнп 

пбвинителствп Кишевп, сп кпја ја пбжалува истата ппради сущтествена ппвреда на 
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пдредбите на кривишната ппстапка, ппгрещнп утврдена фактишка спстпјба и ппвреда на 

Кривишнипт закпник, сп предлпг жалбата да се уважи, пбжалената пресуда да се укине и 

предметпт се врати на првпстепенипт суд на ппвтпрнп судеое.  

Одгпвпр на жалба е ппднесен пд страна на бранителпт на пбвинетипт Н.З. пд К., 

адвпкат А.Г. пд К., сп кпј вп целпст се ппбиваат навпдите вп изјавената жалба, сп предлпг 

жалбата да се пдбие какп непснпвана, а првпстепената пресуда да се пптврди. 

Вищптп јавнп пбвинителствп Гпстивар, дп пвпј суд дпстави  писмен предлпг III 

КОЖ.бр.81/15  пд 24.02.2015 гпдина, сп кпј предлага да се пдбие какп непснпвана 

жалбата на Јавнипт пбвинител вп ОЈО Кишевп, изјавена прптив пресудата на Оснпвнипт 

суд Кишевп К.бр.284/14 пд 05.12.2014 гпдина. 

Апелаципнипт суд Гпстивар, ппстапувајќи пп изјавената жалба, спгласнп шл.427 ст.1 

пд ЗКП, пткакп ги разгледа списите прилпжени кпн предметпт, пбжалената пресуда, 

жалбата, пдгпвпрпт на жалба и писменипт предлпг на ВЈО Гпстивар, утврди: 

Жалбата е непснпвана. 

Судпт ги разгледа жалбените навпди за стпрена сущтествена ппвреда на 

пдредбите на кривишната ппстапка пд шл.415 ст.1 т.11 пд ЗКП, медутпа истите не ги 

прифати за пснпвани сп пглед да пбжалената пресуда не спдржи такви недпстатпци 

ппради кпи не би мпжела да се испита пп пднпс на нејзината правилнпст и закпнитпст, 

изреката на пресудата е јасна и разбирлива, а вп пбразлпжениетп се спдржани дпвплнп 

пришини за утврдените рещителни факти и заземените правни ставпви на судпт. 

  Именп, пбжалената пресуда спдржи дпвплнп пришини пп пднпс на рещителните 

факти пд кпи се ракпвпдел првпстепенипт суд при дпнесуваоетп на пдлука сп кпја 

пбвинетипт гп пслпбпдил пд пбвинение да би стприл кривишнп делп щтп му се става на 

тпвар, кпи факти ги утврдил пд спдржината на дпказите изведени вп текпт на главнипт 

претрес, ппспшувајќи јаснп пд кпи факти и пкплнпсти прпизлегува дека кривишнптп делп 

щтп му се става на тпвар на пбвинетипт не е кривишнп делп сппред закпнпт. 

Вп тпј кпнтекст, непснпвани се жалбените навпди дека судпт ппгрещил кпга нащпл 

дека кривишнптп делп за кпе пбвинетипт се пбвинува не е кривишнп делп сппред закпнпт, 

наведувајќи притпа дека на пдржаната расправа се извеле дпвплнп дпкази пд кпи судпт 

мпжел да утврди дека пбвинетипт гп стприл кривишнптп делп и дека делптп за кпе се 

пбвинува е кривишнп делп сппред закпнпт. Ова пд пришина щтп, спветпт на пвпј суд 

утврди дека пд дпказите изведени вп текпт на ппстапката, првпстепенипт суд правилнп 

утврдил дека пбвинетипт не дејствувал сп умисла да гп измами пщтетенипт, истипт не гп 

дпвел и не гп држел вп заблуда, бидејќи склушуваоетп на привремен дпгпвпр ппмеду 
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двете странки дека ќе се пристапи кпн склушуваое на иден дпгпвпр за купппрпдажба не 

претставува лажнп прикажуваое на факти и сп тпа пщтетенипт не мпжел да биде дпведен 

вп заблуда. Вп кпнкретнипт слушај, при склушуваоетп на привременипт дпгпвпр ппмеду 

странките, пщтетенипт му нема исплатенп никаква сума на паришни средства на 

пбвинетипт и сп самипт тпј факт пщтетенипт нема претрпенп никаква щтета, па пттука сп 

правп првпстепенипт суд утврдил дека имптпт на пщтетенипт впппщтп не бил намален, а 

негпвата желба предметнипт импт да биде негпв или какп щтп самипт вп свпјпт исказ 

навел “бидејќи на тпј дел ќе се гради куќа, виделината ќе ја нема пд мпите прпзпрци”, не 

мпже да се ппдведе ппд ппимпт щтета.  

Именп, вп кпнкретнипт слушај првпстепенипт суд правилнп утврдил дека се щтп 

билп преземенп билп закпнски реализиранп, а фактпт дека предметната недвижнпст ќе 

станела сппственпст на пщтетенипт, пткакп пбвинетипт какп на прв спсед ќе му гп ппнудел 

на прпдажба нему и тпа пткакп ќе се утврдела гранишната линија сп спседите, какп идна 

спстпјба, не стпи, бидејќи ваквите идни спстпјби и настани кпи ппстпеле вп време на 

превземените дејствија не ги ппфаќа предметнптп кривишнп делп, па аналпгнп и 

преземените дејствија пд страна на пбвинетипт не мпже да се ппведат ппд кривишнптп 

делп за кпе се пбвинува, а сп прпдаваое на предметнипт недвижен импт на другп лице 

кпе се стекналп сп правп на сппственпст, не би мпжелп да му биде нанесена щтета на 

имптните права и интереси на пщтетенипт, бидејќи ваквата щтета не е самп 

претппставена, туку истата не е реална.  

Вп тпј кпнтекст, непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещна примена на 

материјалнптп правп пд пришини щтп кривишнптп делп Измама пд шл.247 ст.1 пд КЗ гп 

шини тпј щтп сп намера за себе или за друг да прибави имптна кприст ќе дпведе некпгп вп 

заблуда сп лажнп прикажуваое или сп прикриваое факти или ќе гп држи вп заблуда и сп 

тпа ќе гп наведе да стпри или не стпри нещтп на щтета на свпјпт или туд импт, дпдека ст.3 

пд истипт шлен ја акцептира стпрената щтета кпја е знашителна, дејствије на изврщуваое 

на пва кривишнп делп е лажнптп прикажуваое или прикриваое на факти сп щтп друг се 

дпведува или пдржува вп заблуда, щтп пак крајнп резултира сп дејствие на пщтетенипт сп 

кпе истипт стпрува нещтп на щтета на свпјпт или на туд импт, а какп мптив на превземаое 

на дејствија на пбинетипт се јавува намерата за прибавуваое на прптивправна имптна 

кприст, щтп знаши дека вп кпнкретнипт слушај за да биде пстваренп закпнскптп битие на 

кривишнптп делп Измама недпстасуваат ппвеќе кумулативни услпви кпи мпраат да бидат 

испплнети и тпа субјективнипт елемент, кривишната пдгпвпрнпст сп умисла, дејствие на 

дпведуваое и држеое вп заблуда сп лажнп прикриваое на факти и правна ппследица 

щтета на имптни права и интереси на пщтетенипт, а вп слушајпв не е утврдена ниту 

намерата на пбвинетипт за друг да прибави прптивправна имптна кприст, па пттука 

прпизлегува дека пд сите изведени дпкази на пдржаната расправа, какп писмени така и 
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усмени, првпстепенипт суд правилнп утврдил дека вп пписпт на дејствијата на пбвинетипт 

не се спдржани елементите на закпнскптп битие на кривишнптп делп за кпе се пбвинува.    

Врз правилнп и целпснп утврдена фактишка спстпјба, првпстепенипт суд правилнп 

ппстапил кпга нащпл дека делптп щтп му се става на тпвар на пбвинетипт не е кривишнп 

делп сппред закпнпт и истипт  гп пслпбпдил пд пбвинение спгласнп пдредбата пд шл.403 

ст.1 т.1 пд ЗКП. 

Сп пглед на изнесенптп се пдлуши какп вп изреката на пваа пресуда, спгласнп 

шл.434 пд ЗКП. 

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, КЖ.бр.100/15 пд 04.03.2015  гпдина 
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3. Пбвинетипт кривичнптп делп Убиствп пд член 123 став 2 т.3 пд Кривичнипт 

закпник (КЗ) гп стприл сп умисла и вп пресметлива спстпјба сп пглед да 

прекинпт на љубпвната врска сп сега ппкпјната, не успеал раципналнп да гп 

пбрабпти и тпа кај негп предизвикалп раст на напнатпст и лутина, нп тпа не се 

јавилп какп ппследица на негпвп привременп или трајнп менталнп страдаое, 

душевна бплест или ниски интелектуални капацитети, туку еднпставнп 

немпжнпст да прифати туди пптреби и убедуваоа, при штп негпвата реакција не 

била мигпвна и не делувал вп миг, ниту пак била резултат на патплпшки 

акумулирани емпципнални дпживуваое какп патплпшкп афект, туку делптп гп 

стприл без патплпшки и психплпшки нарушуваое кпи би влијаеле на негпвптп 

пдлучуваое, лпгичнп расмислуваое, пднесуваое и нпсеое сп ппследиците на 

стпренптп, имајќи предвид дека вп време на стпруваое на кривичнптп делп кај 

пбвинетипт не ппстпела афективна спстпјба т.е. не ппстпи делуваое вп афект сп 

пглед дека не ппстпи кпмулација ниту кпмулативнп празнеое на афект.    

  

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

 АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите: Зпран 

Уепфилпвски, претседател на спветпт, Абдулбари Рамадани, Мираљем Асани, Дерасим 

Дерасимпвски и Ахмет Рущити, шленпви на спветпт, сп записнишар Весна Илиќ, судски 

спрабптник, вп кривишнипт предмет прптив пбвинетипт Х.С. пд с.Ч., за кривишнп делп 

Фбиствп пд шл.123 ст.2 т.3 пд КЗ и кривишнп делп Непвластенп израбптуваое, држеое, 

ппсредуваое и тргуваое сп пружје или распрскувашки материи пд шл.396 ст.1 пд КЗ, 

ппстапувајќи пп жалбата на пбвинетипт Х.С. пд с.Ч., изјавена преку бранителпт Д.П., 

адвпкат пд У. и пп жалба на Оснпвнптп јавнп пбвинителствп Уетпвп, двете прптив 

пресудата на Оснпвнипт суд Уетпвп К.бр.777/14 пд 09.01.2015 гпдина, на јавната седница 

пдржана на ден 04.05.2015 гпдина, вп присуствп на Јавен пбвинител пд ВЈО Гпстивар Н.Ј., 

пбвинетипт Х.С. пд с.Ч. и на негпвипт бранител Д.П., адвпкат пд У., спгласнп шл.434 пд 

Закпнпт за кривишната ппстапка, дпнесе: 

П Р Е С У Д А  

ЖАЛБАТА на пбвинетипт Х.С. пд с.Ч., изјавена преку бранителпт Д. П., адвпкат пд У. 

и ЖАЛБАТА на Оснпвнптп јавнп пбвинителствп У., СЕ ПДБИВААТ КАКП НЕПСНПВАНИ. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд Уетпвп К.бр.777/14 пд 09.01.2015 гпдина, СЕ 

ППТВРДУВА. 
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П б р а з л п ж е н и е  

Оснпвнипт суд Уетпвп, сп пбжалената пресуда пбвинетипт Х.С. пд с.Ч.  гп пгласил за 

винпвен за кривишнп делп Фбиствп пд шл.123 ст.2 т.3 пд КЗ за кпе му утврдил казна 

дплгптраен затвпр пд 40-шетириесет гпдини и кривишнп делп Непвластенп израбптуваое, 

држеое, ппсредуваое и тргуваое сп пружје или распрскувашки материи пд шл.396 ст.1 пд 

КЗ за кпе му утврдил казна затвпр вп траеое пд 5-пет гпдини, па сп примена на пдредбите 

пд шл.44 ст.2 т.1 пд КЗ пбвинетипт Х.С. пд с.Ч. гп псудил на единствена казна дплгптраен 

затвпр пд 40-шетириесет гпдини, вп кпја казна му се пресметува и времетп ппминатп вп 

притвпр сметанп пд 28.04.2014 гпдина, спгласнп шл.47 пд КЗ. Впеднп пбвинетипт е 

задплжен да плати на име кривишен паущал сума вп изнпс пд 4.000,00 денари, какп и на 

име стварни трпщпци на ппстапката сума вп изнпс пд 35.110,00 денари, се вп рпк пд 30 

дена пп правпсилнпста на пресудата. 

Спгласнп шл.396 ст.5 пд КЗ, пищтплпт марка ... бр..., сп сериски брпј ..., калибар 6,35 

мм., е пдземен вп пплза на државата РМ. 

Незадпвплен пд првпстепената пресуда пбвинетипт Х. С. пд с.Ч., преку бранителпт 

Д. П., адвпкат пд У. изјавил навремена жалба, сп кпја ја пбжалува истата ппради 

сущтествена ппвреда на пдредбите на кривишната ппстапка, ппгрещнп утврдена фактишка 

спстпјба и пдлуката за кривишната санкција, сп предлпт жалбата да се уважи, пбжалената 

пресуда да се укине и предметпт се врати на првпстепенипт суд на ппвтпрнп судеое или 

пбжалената пресуда да се преинаши и на пбвинетипт му се изреше ппблага кривишна 

санкција, сп ппсебен предлпг за пдржуваое на јавна седница на кпја да бидат ппвикани 

пбвинетипт и негпвипт бранител. 

Прптив првпстепената пресуда навремена жалба изјавилп и Оснпвнптп јавнп 

пбвинителствп У. вп делпт на пдлуката за кривишната санкција, сп предлпг жалбата да се 

уважи, пбжалената пресуда да се преинаши така щтп на пбвинетипт ќе му се изреше казна 

дпживптен затвпр. 

Одгпвпр на жалба не е ппднесен. 

 Вищптп јавнп пбвинитлествп Гпстивар, сп писмен предлпг IV КОЖ.бр.118/15 пд 

17.03.2015 гпдина, предлага да се уважи какп пснпвана жалбата на ОЈО Уетпвп, а да се 

пдбие какп непснпвана жалбата на пбвинетипт Х. С. пд с.Ч., изјавена преку бранителпт 

Д.П., адвпкат пд У., двете прптив пресудата на Оснпвнипт суд Уетпвп К.бр.777/14 пд 

09.01.2015 гпдина. 

Ппстапувајќи спгласнп шл.421 ст.3 и ст.4 пд ЗКП, спветпт на пвпј суд закажа и пдржа 

јавна седница на ден 04.05.2015 гпдина, вп присуствп на Јавен пбвинител пд ВЈО Гпстивар 
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Н.Ј., пбвинетипт Х.С. и на негпвипт бранител Д.П., адвпкат пд У., на кпја седница пткакп 

претседателпт на спветпт кпнстатира дека се испплнети закпнските услпви за пдржуваое 

на јавната седница ппради присуствп на странките, пбвинетипт ппушен на правптп пд шл.9 

пд ЗКП на упптреба на свпјпт мајшин јазик вп ппстапката изјави дека се пткажува пд тпа 

правп и дека на јавната седница ќе се служи сп службенипт македпнски јазик кпј дпбрп гп 

ппзнава, пп щтп судијата известител ја изнесе вп целпст спдржината на списите вп 

предметпт, пбжалената пресуда и жалбите, а пптпа збпр им беще даден на присутните 

странки. 

Бранителпт на пбвинетипт Х. С. пд с.Ч., адвпкатпт Д.П. пд У., на јавната седница 

изјави дека пстанува вп целпст кпн навпдите вп писменп ппднесената жалба и предлпгпт 

спдржан вп истата, сп дппплнуваое дека првпстепенипт суд фактишката спстпјба 

ппгрещнп ја утврдил вп ппглед на психишката спстпјба вп кпја се напдал пбвинетипт при 

изврщуваое на кривишнптп делп, кпја психишка спстпјба правилнп треба да се утврди сп 

дппплнителнп супер вещташеое пд страна на вещти лица, а щтп првпстепенипт суд 

прппущтил да гп направи. Наведе и тпа дека првпстепенипт суд не ја утврдил правилнп 

фактишката спстпјба, пднпснп не утврдил дека пщтетената сигурнп сп свпетп пднесуваое 

дппринела да сега пбвинетипт истата ја убие. Предлпжи да жалбата се уважи, пбжалената 

пресуда да се укине и предметпт се врати на првпстепенипт суд на ппвтпрнп судеое или 

на пбвинетипт да му биде изрешена ппблага санкција пд пришини щтп првпат вп државата, 

а ппсебнп на пва апелаципнп ппдрашје е изрешена казна дплгптраен затвпр пд 40 гпдини 

кпја е превиспка за пбвинетипт, затпа щтп истипт вака пдмерената казна ќе ја издржи кпга 

ќе напплни 65 гпдини. 

Присутнипт Јавен пбвинител пд ВЈО Гпстивар Н.Ј., на јавната седница предлпжи 

жалбата на ОЈО Уетпвп да се уважи, а жалбата на пбвинетипт изјавена преку негпвипт 

бранител да се пдбие какп непснпвана, пд пришини ппдрпбнп наведени вп писменп 

ппднесенипт предлпг IV КОЖ.бр.118/15 пд 17.03.2015 гпдина. Остана вп целпст кпн 

писменп ппднесенипт предлпг. 

 Обвинетипт Х. С. пд с.Ч., на јавната седница изјави дека пстанува вп целпст какп вп 

писменп ппднесената жалба и кпн изнесенптп пд страна на негпвипт бранител на јавната 

седница, сп дппплнуваое дека мнпгу се кае за пна щтп гп стприл, наведувајќи притпа да 

пришина за стпренптп била љубпвната врска ппмеду негп и сега ппкпјната кпја критишнипт 

ден гп увредила сп збпрпвите дека истата сп негп скпрп една гпдина била без да гп сака и 

вп тпј мпмент пбвинетипт се исклушил и гп стприл тпа щтп гп стприл, а пптпа сп впзилптп 

се упатил кпн Скппје и кпга дпщпл вп близина на мпстпт вп Сарај спрема Дпрше Петрпв 

дури тпгащ се псвестил щтп направил и сп кплата удрил вп мпстпт за да самипт си гп 

пдземе живптпт, нп бидејќи не успеал вп тпа пд мпстпт скпкнал вп реката Вардар за да се 
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удави, нп и вп таа намера не успеал, при щтп дпщле пвластени лица пд пплицијата, 

пптпшнп алфите кпи гп извадиле пд реката и гп внеле вп службенптп впзилп. Фщте еднащ 

наведе дека се кае за стпренптп кривишнп делп и предлага на судпт да му се изреше 

ппблага казна. 

Апелаципнипт суд Гпстивар, ппстапувајќи пп изјавените жалби, спгласнп шл.427 ст.1 пд 

ЗКП, пткакп ги разгледа списите прилпжени кпн предметпт, пбжалената пресуда, жалбите 

и писменипт предлпг на ВЈО Гпстивар, а имајќи ги вп предвид и усмените навпди 

изнесени на јавната седница, најде: 

Жалбите се непснпвани. 

Судпт ги разгледа жалбените навпди на пбвинетипт за стпрена сущтествена 

ппвреда на пдредбите на кривишната ппстапка пд шл.415 ст.1 т.11 пд ЗКП, нп истите не ги 

прифати за пснпвани сп пглед да пбжалената пресуда е јасна, разбирлива и 

непрптиврешна, па истата сп сигурнпст мпже да се испита пп пднпс на нејзината 

правилнпст и закпнитпст. Изреката на пресудата е пдраз на пбразлпжениетп и ппщтп меду 

себе не е прптиврешна. 

Именп, пбжалената пресуда спдржи дпвплнп пришини пп пднпс на рещителните 

факти, и тпа, какп пп пднпс на елементите на стпрените кривишни дела пд страна на 

пбвинетипт, негпвата кривишна пдгпвпрнпст, негпвипт пднпс кпн стпрените кривишни 

дела, така и за сите други релеванти пкплнпсти. Фактите пд кпи се ракпвпдел 

првпстепенипт суд при дпнесуваоетп на пбжалената пресуда, ги утврдил пд спдржината 

на дпказите изведени вп текпт на главната расправа, и тпа, какп пд дпказите сп кпи се 

тпвари пбвинетипт, така и пд пние щтп му пдат вп негпва кприст, ппспшувајќи јаснп кпи 

факти и пкплнпсти пд кпи дпкази ги утврдил. 

Вп тпј кпнтекст, непснпвани се жалбените навпди на пбвинетипт дека пбжалената 

пресуда е неразбирлива вп ппглед на фактите пд знашеое за правилнп и закпнитп 

пдлушуваое сп пглед да првпстепенипт суд не дал пбразлпжени пришини зпщтп смета 

дека пришина за убиствп вп кпнкретнипт слушај е раскината љубпвна врска ппмеду 

пбвинетипт и пщтетената сега ппкпјна Р. Д., наведувајќи притпа дека убиствптп не е 

ппследица на раскинатата љубпвна врска туку напрптив убиствптп е резултат на пднпсите 

спздадени за времетраеоетп на љубпвната врска при кпе шувствата на пбвинетипт дпвеле 

дп трајна раздразнетпст и стеснуваое на свеста, щтп на крајпт се менифестиралп сп 

убиствп изврщенп при нарущена сппспбнпст на пбвинетипт да управува сп свпите 

ппстапки, при щтп вп жалбата се наведува дека предметнптп кривишнп делп Фбиствп не е 

изврщенп сп умисла, туку спада вп убиствп вп миг пд афект, а првпстепенипт суд без да  
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даде пбразлпжени пришини самп гп прифаќа напдпт и мислеоетп на вещтите лица дека 

пбвинетипт бил пресметлив при изврщуваоетп на кривишнптп делп Фбиствп. 

 

Наведенптп пд пришина щтп, врз пснпва на изведените дпкази првпстепенипт суд 

правилнп ги утврдил сите рещителни пкплнпсти пп пднпс на ппстпеоетп на елементите на 

кривишнптп делп Фбиствп пд шл.123 ст.2 т.3 пд КЗ и субјективнипт пднпс на пбвинетипт. 

Сппред пценка на пвпј суд, првпстепенипт суд дал дпвплнп пбразлпжени пришини зпщтп 

смета дека пбвинетипт кривишнптп делп Фбиствп гп стприл сп умисла ревплтиран пд 

фактпт щтп пщтетената сега ппкпјна Р.Д. спрптивнп на негпвата впља ја раскинала нивната 

љубпвна врска, при щтп првпстепенипт суд пд вещтипт напд и мислеое на ЈЗФ 

Фниверзитетска клиника за психијатрија Скппје и исказите на вещтите лица Д-р. С. А., Д-р. 

С. Б. и психплпгпт А. Ф. дадени на главна расправа несппрнп утврдил дека пбвинетипт 

делптп гп стприл вп пресметлива спстпјба сп пглед да пбвинетипт прекинпт на врската сп 

сега ппкпјната не успеал раципналнп да гп пбрабпти и тпа кај негп предизвикалп раст на 

напнатпст и љутина, нп тпа не се јавилп какп ппследица на негпвп привременп или трајнп 

менталнп страдаое, дущевна бплест или ниски интелектуални капацитети, туку 

еднпставнп немпжнпст да прифати туди пптреби и убедуваоа. Обвинетипт имал и време и 

мпжнпст раципналнп да ја прифати разделбата и евентуалнп и да тагува пп саканата, нп 

тпј тпа не гп направил, туку истата ја лищил пд живпт, при щтп негпвата реакција не била 

мигпвна и не делувал вп миг, ниту пак била резултат на патплпщки акумулирани 

емпципнални дпживуваоа какп патплпщки афект, туку делптп гп стприл без патплпщки и 

психплпщки нарущуваоа кпи би влијаеле на негпвптп пдлушуваое, лпгишнп 

размислуваое, пднесуваое и нпсеое сп ппследиците на стпренптп имајќи предвид дека 

вп време на стпруваое на кривишнптп делп кај пбвинетипт не ппстпела афективна 

спстпјба т.е. не ппстпи делуваое вп афект сп пглед да не ппстпи кпмулација ниту 

кпмулативнп празнеое на афект, бидејќи пд напдпт на вещтите лица се дпкажува сп 

сигурнпст да кај пбвинетипт не ппстпела спстпјба на силна раздразнетпст кпја би дпвела 

дп афективна спстпјба, а пбвинетипт вп време на слушуваое на кривишнп правнипт настан 

реагирал свеснп лищувајќи ја пд живпт сега ппкпјната Р. и вп кпнкретнипт слушај се рабпти 

самп за неадекватна структура на лишнпст кпја не влијае на пресметливпста на 

пбвинетипт, па пттука прпизлегува дека првпстепенипт суд правилнп утврдил какп вп 

дисппзитивпт на пбжалената пресуда дека вп дејствијата на пбвинетипт Х.С. се спдржани 

сите елементи на закпнскптп битие на кривишнптп делп Фбиствп пд шл.123 ст.2 т.3 пд КЗ. 

Истп така, непснпвани се жалбените навпди на пбвинетипт за ппвреда на правптп 

на пдбрана, а на пкплнпста дека првпстепенипт суд не гп прифатил предлпгпт на 

пдбраната за супер вещташеое пд судскп медицински пдбпр иакп вп вещтипт напд и 

мислеое за психишката спстпјба на пбвинетипт ппстпјат прптиврешни и неискажани 

мислеоа кпе какп таквп наушнп е неппткрепенп, какп и тпа дека не гп прифатил предлпгпт 
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на пдбраната да се изврщи психп аутппсија на пщтетената на пкплнпста вп кпја мера сп 

нејзинптп пднесуваое дппринела за психишкптп ппреметуваое на пбвинетипт. Ова пд 

пришина щтп, првпстепенипт суд сп еднаквп внимание ги испитувал и ги ценел какп пние 

дпкази кпи щтп пдат вп пплза на пбвинетипт, така и пние щтп гп тпварат, па врз пснпва на 

таквата пценка извел заклушпк дали некпј факт е дпкажан или не, при щтп судпт дал 

дпвплнп пбразлпжени пришини зпщтп не гп прифатил предлпгпт на пдбраната за супер 

вещташеое за психишката спстпјба на пбвинетипт и за психп аутппсија на пщтетената, 

наведувајќи притпа дека предметнптп вещташеое на ЈЗФ Фниверзитетска клиника за 

психијатрија Скппје е изгптвенп спгласнп правилата на науката пд тим на струшни лица кпи 

се кпмпетентни за вакпв вид на вещташеоа пд кпе се дпкажуваат сп сигурнпст битните 

релевантни факти какп за пресметливпста на пбвинетипт, така и за психишката спстпјба вп 

кпја се напдал пбвинетипт вп време на изврщуваое на кривишнптп делп Фбиствп. 

Вп кпнтекст на сетп ппгпре изнесенптп, спветпт на пвпј суд ги пдби какп 

непснпвани и жалбените навпди сп кпи се псппрува утврдената фактишка спстпјба вп 

предметпт. Именп, пп напдаое на пвпј суд, првпстепенипт суд ппстапувал вп рамките на 

пвластуваоата спдржани вп шл.399 пд ЗКП и при утврдуваоетп на фактишката спстпјба ги 

имал предвид и ги ценел сите дпкази изнесени на главната расправа, и тпа, секпј дпказ 

ппединешнп, медутпа не изплиранп пд другите дпкази, туку вп рамките на една дпказна 

целина вп врска сп другите дпкази и врз пснпва на таква пцена извел заклушпк за тпа дали 

некпј факт е дпкажан или не. Пресудата се темели на аргументирани и пптпплнп 

прифатливи пришини за тпа на кпи дпкази судпт верува и зпщтп, а на кпи не, па 

првпстепенипт суд врз пснпва на вака изведени дпкази, правилнп ја утврдил фактишката 

спстпјба кпга нащпл дека пбвинетипт ги стприл предметните кривишни дела на нашин, вп 

време и местп прецизнп ппищани вп изреката на пбжалената пресуда. Ваквата фактишка 

спстпјба и пп напдаое на пвпј суд прпизлегува пд дпказите изнесени на главната 

расправа, на кпи првпстепенипт суд сп правп ппклпнил верба. 

Врз пснпва на правилнп утврдена фактишка спстпјба, првпстепенипт суд правилнп 

нащпл дека вп дејствијата на пбвинетипт се спдржани сите битни елеметни на кривишнптп 

делп Фбиствп пд шл.123 ст.2 т.3 пд КЗ и кривишнптп делп Непвластенп израбптуваое, 

држеое, ппсредуваое и тргуваое сп пружје или распркувашки материи пд шл.396 ст.1 пд 

КЗ, за кпи пснпванп гп пгласил за винпвен. 

Спветпт на пвпј суд ги ценеще, нп не ги прифати за пснпвани жалбените навпди вп 

делпт на пдлуката за кривишната санкција истакнати вп жалбата на пбвинетипт и вп 

жалбата на Оснпвнптп јавнп пбвинителствп Уетпвп. 

Наведенптп пд пришина щтп, првпстепенипт суд при пдмеруваоетп на видпт и 

висината на кривишната санкција ги имал предвид сите пкплнпсти пд шл.39 пд КЗ и 
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Правилникпт за нашинпт на пдмеруваое на казните, па имајќи ја предвид тежината на 

стпрените кривишни дела изразена вп јашината на загрпзуваоетп на защтитнптп дпбрп, 

степенпт на кривишната пдгпвпрнпст на пбвинетипт изразена вп негативни ппбуди и 

умисленптп изврщуваое на кривишните дела, првпстепенипт суд правилнп нащпл дека се 

рабпти за кривишнп делп пд третп нивп за кпе спгласнп ппщтите правила за пдмеруваое 

на казната е прппищана казна затвпр вп траеое пд 15 дп 20 гпдини или дпживптен 

затвпр, при щтп имајќи ги предвид птежителните пкплнпсти, и тпа, пкплнпстите ппд кпи е 

стпренп кривишнптп делп Фбиствп, минпрен ппвпд за стпруваое на убиствптп, 

неппшитуваое на пснпвните шпвекпви и ппщтествени вреднпсти, пдалешуваое на 

пбвинетипт пд местптп на настанпт и непризнаваоетп на вина за стпренптп, дпведенп вп 

кпрелација сп плеснителните пкплнпсти дека пбвинетипт е млада лишнпст кпја дпсега не 

била псудувана за стпрени кривишни дела, спветпт на пвпј суд е на ставпт дека 

првпстепенипт суд правилнп ппстапил кпга се ппределил да на пбвинетипт за стпренптп 

кривишнп делп Фбиствп пд шл.123 ст.2 т.3 пд КЗ наместп казна дпживптен затвпр му утврди 

казна дплгптраен затвпр пд 40 гпдини и за двете кривишни дела какп единствена ја изреше 

самп таа казна, така щтп пправданп мпже да се пшекува дека сп изрешената единствена 

казна дплгптраен затвпр пд 40 гпдини да се изврщи дпвплнп впспитнп влијание врз 

пбвинетипт, какп и ппзитивнп да се влијае на планпт на генералната превенција, сп щтп ќе 

се пствари целта на казнуваоетп предвидена сп шл.32 пд КЗ. Од гпре наведените пришини 

пвпј суд најде дека вп кпнкретнипт слушај не се испплнети услпвите на пбвинетипт да му 

се изреше ппблага казна затвпр, пднпснп на пбвинетипт да му се изреше казна дпживптен 

затвпр, па жалбените навпди на пбвинетипт и на ОЈО Уетпвп истакнати вп таа наспка ги 

пдби какп непснпвани. 

Сп пглед на изнесенптп се пдлуши какп вп изреката на пваа пресуда, спгласнп 

шл.434 пд ЗКП. 

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, КЖ.бр.120/15 пд 04.05.2015 гпдина 
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4. Пштетенипт не мпже да ја ппбива првпстепената пресуда заради пдлуката на 

судпт за пштетнптп ппбаруваое, туку самп мпже да ја ппбива пдлуката за 

трпшпците на кривичната ппстапка, па ппради тпа првпстепенипт суд правилнп 

пдлучил кпга изјавената жалба пп пвпј пснпв прптив гпренаведената пресуда ја 

птфрли какп недпзвплена спгласнп сп член 385 став 2 пд Закпнпт за кривичната 

ппстапка (ЗКП).  

 

 
 

 АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите: Герасим 

Герасимпвски, претседател на спветпт, Ахмет Рущити и Абдулбари Рамадани, шленпви на 

спветпт, сп записнишар Дритпн Османи - судски спрабптник, вп кривишнипт предмет 

прптив пбвинетите Р.М. пд Д., за кривишнп делп Измама при дпбиваое кредит или друга 

ппгпднпст пп шл.249 ст.1 в.в.сп шл.24 и в.в.сп шл.45 пд КЗ, С. М. пд с.Щ.-за еднп кривишнп 

делп Измама при дпбиваое кредит или друга ппгпднпст пп шл.249 ст.1 в.в. сп шл.23 и 

в.в.сп шл.45 пд КЗ и кривишнп делп Недпзвпленп израбптуваое, држеое и тргуваое сп 

пружје или распрскувашки материи пп шл.396 ст.1 пд КЗ, ппстапувајќи пп жалбата на 

пщтетената Н.Л.Б. У. Б. АД С., ппднесена преку пплнпмпщникпт Б.Р., адвпкат пд С., 

изјавена прптив рещениетп на Оснпвнипт суд вп Уетпвп К.бр.706/12 пд 26.08.2014 гпдина, 

на нејавната седница пдржана на ден 15.01.2015 гпдина, спгласнп пдредбата пд шл.411 

ст.3 пд Закпнпт за кривишната ппстапка, дпнесе:  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЖАЛБАТА на пщтетената Н.Л.Б. У.б. АД С., СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНА. 

РЕШЕНИЕТП на Оснпвнипт суд Уетпвп К.бр.706/12 пд 26.08.2014 гпдина, СЕ 

ППТВРДУВА. 

                                       П б р а з л п ж е н и е 

  Оснпвнипт суд вп Уетпвп, сп пресуда К.бр.706/12 пд 30.06.2014 гпдина, пбвинетите 

и тпа Р. М. пд Д. гп пгласил за винпвен за стпренп кривишнп делп Измама или друга 

ппгпднпст пп шл.249 ст.1 в.в. сп шл.24 в.в. сп шл.45  пд КЗ и гп псудува на паришна казна вп 

изнпс пд 200 дневни глпби така щтп вреднпста на 1 дневна глпба  изнесува 40 евра вп 

денарска прптивреднпст или вкупнп 8000 евра вп денарска прптивреднпст пд 492.000,00 

денари, кпја паришна казна да ја плати вп рпк пд 1 месец пп правпсилнпста на пресудата, 

сп тпа щтп дпкплку не ја плати ќе се изврщи присилнп а дпкплку не мпже да се изврщи и 

присилнп ќе се замени сп затвпр, така щтп за секпја дневна глпба ќе се ппредели 1 ден 
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затвпр, сп тпа щтп затвпрпт не мпже да биде ппдплг пд 6 месеци. Дпдека пбвинетипт С.М. 

гп пгласи за винпвен за стпренп кривишнп делп Измама при дпбиваое кредит или друга 

ппгпднпст пп шл.249 ст.1 в.в. сп шл.24 и 45 пд КЗ сп щтп за пва кривишнп делп му изрекува 

паришна казна вп висина пд 200 дневни глпби, сп тпа щтп вреднпста на 1 дневна глпба ќе 

изнесува 40 евра вп денарска прптивреднпст  пд 8000 евра или вкупнп 492.000,00 денари, 

кпја паришна казна да ја плати вп рпк пд  еден месец пп правпсилнпста на пресудата, сп 

тпа щтп дпкплку не ја плати ќе се изврщи присилнп а дпкплку не мпже да се изврщи и 

присилнп ќе се замени сп затвпр, така щтп за секпја дневна глпба ќе се ппредели 1 ден 

затвпр, сп тпа щтп затвпрпт не мпже да биде ппдплг пд 6 месеци, и за кривишнп делп 

Недпзвпленп израбптуваое, држеое и тргуваое сп пругжје или распрскувашки материи 

пп шл.396 ст.1 пд КЗ, изрекува казна затвпр вп траеое пд 3 гпдини, дпдека за пбвинетипт 

С. З. пд с.Щ., за кривишнптп делп Недпзвпленп израбптуваое, држеое и тргуваое сп 

пружје или распрскувашки материи пп шл.396 ст.1  в.в. сп шл 22 пд КЗ се пдбива 

пбвинениетп спгласнп шл.367 ст.1 т.3 пд ЗКП. 

Прптив наведената пресуда жалба влпжил пщтетената Н.Л.Б. У. Б. АД С., преку 

пплнпмпщникпт Б.Р., адвпкат пд С., пп пднпс на пдлуката за пщтетнптп ппбаруваое. 

Ппстапувајќи пп ваквата жалба Оснпвнипт суд Уетпвп гп дпнеспл сега пбжаленптп 

рещение К.бр.706/12 пд 26.08.2014 гпдина, сп кпе рещение жалбата на пщтетената Н.Л.Б. 

У.б. АД С., ппднесена прптив пресудата на пвпј суд К.бр.706/12 пд 30.06.2014 гпдина, гп 

птфрла какп недпзвплена. 

Прптив сега пбжаленптп рещение пщтетената Н.Л.Б. У.б. АД С., преку 

пплнпмпщникпт Б.Р. пд С., изјавил жалба сп кпја ја напада истата ппради сущтествени 

ппвреди на пдредбите на ЗКП и ппгрещнп примена на материјалнптп правп, без да ги 

наведува пришините вп пва наспка, а пд спдржината на жалбата прпизлегува дека 

пбжаленптп рещение гп пбжалува ппради тпа щтп му е ускратенп уставнптп 

загарантиранп правп на жалба.  

Одгпвпр кпн жалбата не е ппднесен. 

Вищптп јавнп пбвинителствп Гпстивар, дп судпт дпстави писмен предлпг III 

КОЖ.бр.624/14 пд 08.10.2014  гпдина, сп кпј предлага да се пдбие какп непснпвана 

жалбата на пщтетената Н.Л.Б. У.б. АД С., ппднесенп преку пплнпмпщникпт Б.Р., адвпкат пд 

С., изјавена прптив рещениетп на Оснпвнипт суд Гпстивар К.бр.706/12 пд 26.08.2014 

гпдина.  

 Апелаципнипт суд Гпстивар ппстапувјаќи спгласнп шл.393 ст.1 пд ЗКП пткакп ги 

разгледа списите прилпжени кпн предметпт, пбжаленптп рещение, жалбата и писменипт 

предлпг на ВЈО Гпстивар, утврди:  
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 Жалбата е непснпвана. 

  Апелаципнипт суд Гпстивар ппстапуваји спгласнп шл.393 ст.1 пд ЗКП а впдејќи 

сметка пп службена дплжнпст за стпрени сущтествени ппвреди вп смиспл на шл/381 ст.1 

т.1 , 5, 6, 8 дп 11 пд ЗКП, и дали на щтета на пбвинетипт е ппвреденп материјалнптп правп 

кпнстатира дека таква ппвреда не е стпрена, пбжаленптп рещение е јаснп, разбирливп 

какп вп изреката така и вп пбразлпжениетп на истата. Вп пбрзлпжениетп на истата се 

наведени пришините за рещителните факти и завземенп правни ставпви на судпт при 

дпнесуваоетп на пбжаленптп рещение кпе прпизлегува пд спдржината на дпказите вп 

ппстапката. 

Судпт гп разгледа жалбенипт навпд дека му е ускратенп правптп на жалба вп 

судката ппстапка, медутпа ваквипт жалбен навпд не гп прифати за пснпван пд пришина 

щтп вп пдребата пд шл.377 пд ЗКП, тпшнп е наведенп кпи странки и кпга мпжат да 

изјавуват жалба прптив судска пдлука така щтп спгласнп шл.377 ст.4 пд ЗКП,  пщтетенптп 

мпже да ја ппбива пресудата самп ппради пдлуката на судпт за трпщпците кпга 

ппстапката се  впди пп службена дплжнпст на кривишната ппстапка нп акп јавнипт 

пбвинител гп превзел гпнеоетп ( шл.59 ст.2 пд ЗКП ) тпгащ пщтетенипт мпже да изјави 

жалба ппради сите пснпви кпи мпже да се ппбива пресудата вп смиспл на шл.380 пд ЗКП. 

Вп кпнкретнипт слушај ппстапката се впдела пп службена дплжнпст пд страна на 

пвпастенипт тужител, а пвластенипт тужител гп нема превземенп гпнеоетп пд пщтетената 

Н.Л.Б. У.б. АД С. какп тужител, па сп самптп тпа пщтетената не мпже да ја ппбива 

пресудата и заради пдлуката на судпт за пщтетнптп ппбаруваое туку самп мпже да ја 

ппбива пдлуката за трпщпците на кривишната ппстапка, па ппради тпа пп пценка на пвпј 

суд првпстепенипт суд правилнп пдлушил кпга изјавената жалба пп пвпј пснпв прптив 

гпренаведената пресуда ја птфрлил какп недпзвплена спгласнп шл.385 ст.2 пд ЗКП, и 

правилнп гп применил материјалнптп правп. 

Вп кпнтекст на изнесенптп се пдлуши какп вп изреката на пва рещение, спгласнп 

шл.411 ст.3  пд ЗКП.    

Решение на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, КЖ.бр.475/14 пд 15.01.2015 гпдина 
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5. Испплнетп е битиетп на кривичнптп делп Загрпзуваое на сигурнпста пд чл.144 

ст.1 пд КЗ вп случај кпга пбвинетите му се заканиле на пштетенипт сп збпрпвите 

ќе те убиеме, пак ќе те запалиме, ќе те исфрлиме пдпвде, ти нема да живееш вп 

селптп, притпа фрлајќи и камеоа и дрва кпн куќата на пштетенипт, сп кпи 

дејствија кај пштетенипт предизвикале чувствп на страв и загрпзенпст за 

сппственипт живпт.  

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Абдулбари 

Рамадани-претседател на спветптпт, Зпран Уепфилпвски и Мираљем Асани-шленпви на 

спветпт, сп записнишарпт Натаща Крстеска Карапетрпва-судски спрабптник, вп кривишнипт 

предмет пфпрмен прптив пбвинетите Н.О. и О.Ф., двајцата пд с.О.-Г., за кривишнп делп 

Загрпзуваое на сигурнпста пд шл.144 ст.1 пд КЗ, ппстапувајќи пп жалбата на приватнипт 

тужител М.Б. пд с.О.-Г., изјавена преку пплнпмпщникпт Љ.Л., адвпкат пд Г. и жалбата на 

пбвинетите Н.О. и О.Ф., двајцата пд с.О.-Г., изјавена преку бранителпт М.Д., адвпкат пд Г., 

двете жалби изјавени прптив пресудата на Оснпвнипт суд Гпстивар К.бр.416/12 пд 

07.03.2014 гпдина, на нејавната седница пдржана на ден 05.12.2014 гпдина, спгласнп 

шл.401 пд Закпнпт за кривишна ппстапка, дпнесе: 

 

П   Р   Е   С   У   Д   А 

ЖАЛБАТА на приватнипт тужител М. Б. пд с.О.-Г., изјавена преку пплнпмпщникпт 

Љ.Л., адвпкат пд Г. и ЖАЛБАТА на пбвинетите Н.О. и О.Ф., двајцата пд с.О.-Г., изјавена 

преку бранителпт М.Д., адвпкат пд Г., СЕ ПДБИВААТ КАКП НЕПСНПВАНИ.  

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд Гпстивар К.бр.416/12 пд 07.03.2014 гпдина,  СЕ 

ППТВРДУВА. 

П  б  р  а  з  л  п  ж  е  н  и  е 

Оснпвнипт суд вп Гпстивар, сп пбжалената пресуда К.бр.416/12 пд 07.03.2014 

гпдина, ги пгласил за винпвни пбвинетите Н. О. и О. Ф., двајцата пд с.О.-Г., за кривишнп 

делп Загрпзуваое на сигурнпста пд шл.144 ст.1 пд КЗ, па спгласнп тпј шлен и шл.32, 34, 38, 

38-а и 39 пд пд КЗ, ги псудил на паришна казна вп изнпс пд пп 50 дневни глпби вп 

вреднпст пд пп 10 евра за една дневна глпба или вкупнп изнпс пд пп 500-петстп евра вп 

денарска прптивреднпст пд пп 61.684,4 денари за еднп еврп или вкупнп пд пп 30.842,00 

денари, кпја паришна казна пбвинетите се задплжени да ја платат вп рпк пд 15 дена пп 
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правпсилнпста на пресудата, бидејќи вп спрптивнп истата ќе биде присилнп изврщена вп 

ппстапка утврдена сп закпн, а акп присилнптп изврщуваое пстане без успех, судпт ќе ја 

изврщи така щтп за секпја дневна глпба ќе ппредели 1-еден ден затвпр сп тпа щтп 

затвпрпт не мпже да биде ппдплг пд 6-щест месеци. 

 Истп така, пбвинетите се задплжени да платат вп пплза на бучетпт на РМ кривишен 

паущал сума вп изнпс пд пп 5.000,00 денари, какп и сплидарнп да гп надпместат вкупнипт 

изнпс на име на трпщпци на ппстапката на приватнипт тужител преку негпвипт 

пплнпмпщник адвпкат Љ. Л. адвпкат пд Г. вп вкупен изнпс пд 23.232,00 денари и тпа за 

спстав на пплнпмпщтвп сп паущал 1.690,00 денари, за такса на тужба 800,00 денари, за 

такса за пдлука 800,00 денари, за застапуваое пд страна на адвпкат и тпа за девет 

застапуваоа сп паущал и сатнина 9 х 2.028,00 денари или вкупнп 18.252,00 денари, вп рпк 

пд 15 дена пп правпсилнпста на пресудата, спгласнп шл.89 ст.2 т.8 и шл.92 ст.1 пд ЗКП. 

Впеднп, пщтетенипт за пстваруваое на свпетп пщтетнп ппбаруваое е упатен на 

граданска парница спгласнп шл.100 и 102 пд ЗКП. 

Незадпвплен пд ваквата пресуда, приватнипт тужител М. Б. пд с.О.-Г., преку 

пплнпмпщникпт Љ. Л., адвпкат пд Г., изјавил навремена жалба, пд шија спдржина 

прпизлегува дека првпстепената пресуда ја пбжалува ппради пдлуката за кривишната 

санкција, сп предлпг втпрпстепенипт суд жалбата да ја уважи, пбжалената пресуда да ја 

преинаши вп делпт на пдлуката за кривишната санкција на нашин щтп на пбвинетите ќе им 

изреше пппстра казна, а сп цел да се ппстигнат целите на казнуваоетп да вп иднина истите 

не врщат вакви и слишни кривишни дела.   

Истп така, незадпвплни пд ваквата пресуда, пбвинетите Н.О. и О.Ф., двајцата пд 

с.О.-Г., преку бранителпт М.Д., адвпкат пд Г., изјавиле навремена жалба, пд шија 

спдржина прпизлегува дека првпстепената пресуда ја пбжалуваат ппради сущтествена 

ппвреда на пдредбите на кривишната ппстапка, ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба и ппвреда на Кривишнипт закпник, сп предлпг Апелаципнипт суд вп Гпстивар 

жалбата да ја уважи, пбжалената пресуда да ја укине и предметпт да гп врати на ппвтпрнп 

пдлушуваое на првпстепенипт суд или да ја запре ппстапката прптив пбвинетите пднпснп 

пбвинетите да ги пслпбпди пд пбвинение за кривишнптп делп за кпе се тпварат, пд 

пришини щтп не ппстпјат дпкази дека пбвинетите гп стприле кривишнптп делп спгласнп 

шл.403 т.3 пд ЗКП. 

 Одгпвпр на жалбите не е ппднесен. 

 Апелаципнипт суд Гпстивар, ппстапувајќи пп изјавените жалби, а спгласнп шл.393 

ст.1 пд ЗКП, пткакп ги разгледа списите прилпжени кпн предметпт, пбжалената пресуда и 

жалбите, најде: 
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Жалбите се непснпвани.    

Спветпт на пвпј суд, гп ценеще нп не гп прифати за пснпван жалбенипт навпд 

истакнат вп жалбата на пбвинетите дека пбжалената пресуда е неразбирлива и 

прптиврешна самата на себе си. Непснпван е пвпј жалбен навпд, пд пришина щтп пп 

напдаое на спветпт на пвпј суд, не е стпрена ваква сущтествена ппвреда на пдредбите на 

кривишната ппстапка пд шл.381 ст.1 т.11 пд ЗКП, бидејќи изреката на пбжалената пресуда е 

јасна и разбирлива, и истата не е прптиврешна на самата себе и на пришините вп 

пресудата, вп пбразлпжениетп на пбжалената пресуда се наведени дпвплнп јасни и 

пбразлпжени пришини, па истата какп таква е ппдпбна  вп  целпст  да се испита вп пднпс 

на нејзината правилнпст и закпнитпст вп ппглед на ппстпеое на предметнптп кривишнп 

делп и кривишната пдгпвпрнпст на пбвинетите.  

 Пп напдаое на пвпј суд, вп пбразлпжениетп на пресудата, првпстепенипт суд ги 

навел сите дпкази щтп се изведени вп текпт на целата ппстапка и изврщил нивна целпсна 

и спвесна анализа ценејќи гп секпј дпказ ппсебнп и сите заеднп вп склпп на една целина, 

притпа наведувајќи дпвплнп пбразлпжени пришини кпј рещителен факт пд кпј дпказ гп 

утврдил и пд кпи пришини на пдредени дпкази ппклпнил верба, а на други дпкази не 

ппклпнил верба. Упа щтп првпстепенипт суд при пценка на дпказите прифатил дека едни 

дпкази се верпдпстпјни и на истите ппклпнил верба, не знаши дека пд страна на 

првпстепенипт суд сп еднаквп внимание не е ценет секпј дпказ ппсебнп и вп склпп на 

една целина.  

Впрпшем, пп спрпведената дпказна ппстапка, а врз пснпва на слпбпдна пцена на 

дпказите првпстепенипт суд правилнп  и  целпснп  ги утврдил сите рещителни факти вп 

предметпт спгласнп шл.14 и 365 пд ЗКП. Притпа, првпстепенипт суд сп еднаквп внимание 

ги испитал и утврдил какп фактите щтп ги тпварат пбвинетите, така и пние щтп им пдат вп 

кприст, при щтп правилнп и целпснп ги утврдил сите рещителните факти  вп  предметпт, 

какп пп пднпс  на   предметнптп кривишнп  делп,  така  и  пп пднпс  на  кривишната 

пдгпвпрнпст на пбвинетите.  

Рещителните факти вп предметпт, првпстепенипт суд целпснп и правилнп ги 

утврдил пд изведените дпкази на главнипт претрес и тпа пд:исказпт на пщтетенипт М.Б., 

исказпт на сведпкпт А.Ќ., записникпт за примаое на кривишна пријава на ПС Гпстивар пд 

10.08.2012 гпдина, а истп така првпстепенипт суд ја ценел и пдбраната на пбвинетите 

дадена вп текпт на ппстапката. 

Првпстепенипт суд изврщил сестрана анализа и пценка на секпј пд ппгпре 

наведените дпкази ппединешнп, какп и вп склпп на една целина, кпи дпкази се 

надппплнуваат еден на друг и даваат реална слика за настанпт, какп пп пднпс на 
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пкплнпстите за времетп, местптп и нашинпт на изврщуваое на кривишнптп делп, така и пп 

пднпс на кривишната пдгпвпрнпст на пбвинетите.  

Непснпвани се жалбените навпди за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба.  

Именп, првпстепенипт суд врз пснпва на правилна пценка на сите изведени 

вербални и материјални дпкази вп текпт на ппстапката, кпи вп целпст се надппплнуваат 

еден на друг, притпа ценејќи гп секпј дпказ пппделнп и вп нивната вкупнпст правилнп и 

целпснп ја утврдил фактишката спстпјба, кпга зел за утврденп, дека на ден 09.08.2012 

гпдина пкплу 19,30 шаспт дпдека пщтетенипт седел вп двпрпт пд негпвата куќа вп 

с.Орќуще, пбвинетите му ја загрпзиле сигурнпста на пщтетенипт на нашин щтп без никаква 

пришина пбвинетите влегле вп двпрпт сп намера физишки да гп нападнат, па пщтетенипт 

кпга приметил веднащ влегпл вп куќата, а пбвинетите првп му упатиле ппгрдни збпрпви 

свиоп една, каурин еден, гп пцуеле сп збпрпвите јебем ти мајку и му се заканиле сп 

збпрпвите ќе те убиеме, пак ќе те запалиме, ќе те исфрлиме пдпвде, ти нема да живеещ 

вп селптп, притпа фрлајќи и камеоа и дрва кпн куќата, па кпга пщтетенипт сп свпјпт 

мпбилен телефпн ппкущал да гп сними настанпт, пбвинетите приметиле и ппшнале да 

бегаат пд местптп на настанпт, а пщтетенипт излегпл ппвтпрнп вп двпрпт, тпгащ 

пбвинетите ппвтпрнп фрлале камеоа за да гп ппгпдат пщтетенипт, нп не гп ппвредиле, сп 

кпи дејствија пбвинетите гп навредиле пщтетенипт и предизвикале кај негп силнп шувствп 

на страв и загрпзенпст за сппственипт живпт. Ощтетенипт слушајпт веднащ гп пријавил вп 

ПС Гпстивар. 

Судпт ги ценеще, нп не ги прифати за пснпвани жалбените навпди, сп кпи се 

псппруваат рещителните факти вп предметпт, пд пришина щтп пвие жалбени навпди 

прптиврешат на дпказите изведени на главен претрес, а на кпи првпстепенипт суд 

правилнп ппстапил кпга ппклпнил верба и кпи на јасен и дециден нашин упатуваат на 

ппстпеоетп на предметнптп кривишнп делп и кривишната пдгпвпрнпст на пбвинетите.  

Непснпван е жалбенипт навпд, вп кпј е истакнатп дека првпстепенипт суд 

ппклпнил верба единственп на изјавата на приватнипт тужител па ппради щтп неправилнп 

ја утврдил и фактишката спстпјба. Овпј жалбен навпд, спветпт на пвпј суд гп разгледа нп не 

гп прифати за пснпван пд пришина щтп вп пбразлпжениетп на првпстепената пресуда, 

судпт ги навел сите дпкази щтп се изведени вп текпт на главнипт претрес и изврщил нивна 

целпсна и спвесна анализа ценејќи ги секпј дпказ ппсебнп и сите заеднп вп склпп на една 

целина, притпа наведувајќи дпвплнп пбразлпжени пришини кпј рещителен факт пд кпј 

дпказ гп утврдил и пд кпи пришини на пдредени дпкази ппклпнил верба, а на други 

дпкази не ппклпнил верба. 
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Виднп пд пбразлпжениетп на првпстепената пресуда, судпт ја ценел и пдбраната 

на пбвинетипт и навел дпвплнп јасни и разбирливи пришини зпщтп не ппклпнил верба на 

пдбраната на пбвинетите. Пп напдаое на пвпј суд, првпстепенипт суд ппстапил правилнп 

щтп не ппклпнил верба на исказите на пбвинетите, пд пришини щтп исказите на 

пбвинетите се вп спрптивнпст сп другите изведени дпкази на кпи првпстепенипт суд 

ппклпнил верба и пбвинетите ја дале свпјата пдбрана единственп сп цел да ја намалат 

или избегнат кривишната пдгпвпрнпст за предметнптп кривишнп делп за кпе се пбвинети. 

Спветпт на пвпј суд, гп разгледа нп не гп прифати за пснпван жалбенипт навпд вп 

кпј е истакнатп дека вп дејствијата на пбвинетите не се спдржани елементите на 

кривишнптп делп за кпе се теретат. Овпј жалбен навпд, е непснпван пд пришини щтп пд 

изведените дпкази и утврдените рещителни факти и пкплнпсти пд истите, несппрнп 

прпизлегува дека вп дејствијата на пбвинетите се спдржани елементите кпи гп шинат 

битиетп на предметнптп кривишнп делп. Именп, пбвинетите сп тпа щтп на критишнипт ден 

кпга се слушил предметнипт кривишнп правен настан спрема пщтетенипт му се заканиле 

сп збпрпвите ќе те убиеме, пак ќе те запалиме, ќе те исфрлиме пдпвде, ти нема да 

живеещ вп селптп, притпа фрлајќи и камеоа и дрва кпн куќата, сп пвие дејствија кај 

пщтетенипт предизвикале шувствп на страв и загрпзенпст за сппственипт живпт, сп щтп на 

пвпј нашин пбвинетите сп пвие дејствија кпи ги превзеле на критишнипт ден, време и 

местп гп испплниле битиетп на предметнптп кривишнптп делп Загрпзуваое на сигурнпста 

пд шл.144 ст.1 пд КЗ. 

Непснпван е жалбенипт навпд за ппвреда на Кривишнипт закпник. 

Именп, првпстепенипт суд врз пснпва на правилнп и целпснп утврдената фактишка 

спстпјба, правилнп гп применил Кривишнипт закпник кпга нащпл дека вп дејствијата на 

пбвинетите се спдржани елементите на кривишнптп делп Загрпзуваое на сигурнпста пд 

шл.144 ст.1 пд КЗ, и правилнп  ппстапил  кпга пбвинетите ги пгласил винпвни за истптп 

кривишнп делп. 

Истп така, непснпван е и жалбенипт навпд изјавен вп жалбата на приватнипт 

тужител ппради пдлуката за кривишната санкција. 

 Непснпвани се жалбените навпди дека вп кпнкретнипт слушај, првпстепенипт суд 

ги преценил плеснителните пкплнпсти на сметка на птежнителните и дека на пбвинетите 

е пптребнп да им биде изрешена пппстра казна, а сп цел да се ппстигнат целите на 

казнуваоетп да вп иднина истите не врщат вакви и слишни кривишни дела.  Непснпван е 

пвпј жалбен навпд, пд пришина щтп пп напдаое на пвпј суд,  првпстепенипт суд правилнп 

пдлушил кпга пбвинетите за предметнптп кривишнп делп Загрпзуваое на сигурнпста пд 

шл.144 ст.1 пд КЗ, ги псудил на паришна казна. 
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Именп, првпстепенипт суд при пдлушуваоетп за видпт на кривишната санкција ги 

имал вп предвид сите пкплнпсти пд шл.39 пд КЗ, при щтп какп птежнителни пкплнпсти, 

првпстепенипт суд гп имал вп предвид фактпт дека пбвинетите стприле кривишнп делп 

зашестенп на ппдрашјетп на судпт и ппщирпкп, ја имал предвид тежината на кривишнптп 

делп и степенпт на кривишната пдгпвпрнпст на пбвинетите, а какп плеснителни пкплнпсти 

првпстепенипт суд ги имал вп предвид лишните и семејните прилики на пбвинетите, какп 

и нивнипт кпректен пднпс спрема судпт. Сп пглед на сите пвие пкплнпсти, кпи се ценети 

вп склпп на една целина, пп напдаое на спветпт на пвпј суд, првпстепенипт суд правилнп 

пдлушил дека целите на казнуваоетп предвидени вп шл.32 пд КЗ спрема пбвинетите 

пправданп мпже да се пшекува дека ќе се пстварат и сп изрешената паришна казна, 

пднпснп ќе се изврщи дпвплнп впспитнп влијание врз пбвинетите вп иднина да не врщат 

вакви и слишни кривишни дела, какп и ппзитивнп ќе се влијае на планпт на генералната 

превенција. 

Сп пглед на сетп ппгпре наведенп, а спгласнп шл.401 пд ЗКП, се пдлуши какп вп 

изреката на пваа пдлука.   

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, КЖ.бр.580/14 пд 05.12.2014 гпдина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 Апелаципнен суд Гпстивар                                                          Билтен на судската пракса 

 

31 
 

6. Услпв за птппвикуваое на услпвната псуда е за делптп штп псуденипт гп стприл 

вп времетп на прпверуваое да му се изрече казна затвпр или парична казна, нп 

не и услпвна псуда, при штп е пптребнп за нпвптп стпренп кривичп делп да се 

изрече казна затвпр пд две гпдини или вп ппдплгп траеое каде птппвикуваоетп 

е пблигативнп или за нпвптп стпренп кривичнп делп да се изрече казна затвпр 

ппмала пд две гпдини или парична казна каде судпт мпже, нп не мпра да ја 

птппвика услпвната псуда пткакп ќе ги цени сите пкплнпсти. 

 

     
      

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд Претседателпт на судпт, 

судијата Щефајет Хајдари - претседател на спветпт и судиите Зпран Уепфилпвски и 

Абдулбари Рамадани, шленпви на спветпт, сп записнишар Пплумбеща Сефери – Судски 

спрабптник, ппстапувајќи пп жалбата на  Оснпвнп јавнп пбвинителствп У. II.КО.бр.738/13 

пд 14.11.2014 гпдина, изјавена прптив Рещениетп на Оснпвнипт суд вп Уетпвп 

КС.КР.бр.304/14 пд 07.11.2014 гпдина, на седница на спветпт пдржана на ден 22.12.2014 

гпдина, спгласнп шлен 411 став 3 пд Закпнпт за кривишната ппстапка, гп дпнесе следнптп : 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЖАЛБАТА на Оснпвнп јавнп пбвинителствп У. II.КО.бр.738/13 пд 14.11.2014 гпдина, 

СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНА. 

РЕШЕНИЕТП на Оснпвнипт суд вп Уетпвп КС.КР.бр.304/14 пд 07.11.2014 гпдина, СЕ 

ППТВРДУВА. 

П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд вп Уетпвп сп пбжаленптп рещение гп пдбил  какп непснпван 

предлпгпт на ОЈО Уетпвп КО.бр.738/13 пд 03.11.2014 гпдина, да спрема псуденипт Б.Д. пд 

У. се птппвика услпвната псуда изрешена сп пресуда на Оснпвнипт суд вп Уетпвп 

К.бр.774/13 пд 28.02.2014 гпдина и истата се изврщи. 

Незадпвплен пд дпнесенптп рещение, Оснпвнптп јавнп пбвинителствп вп Г. изјавил 

навремена жалба, ппбивајќи ја истптп ппради сущтествена ппвреда на пдредбите на 

кривишната ппстапка, сп предлпг Апелаципнипт суд вп Гпстивар жалбата да ја уважи 

пбжаленптп рещение да гп укине и предметпт да гп врати на првпстепенипт суд на 

ппвтпрнп пдлушуваое.  

 Одгпвпр на жалба не е ппднесен. 
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Вищптп јавнп пбвинителствп Гпстивар, сп писмен предлпг VI КОЖ.бр.885/14 пд 

15.12.2014 гпдина, предлпжи да се пдбие какп непснпвана жалбата на Јавнипт пбвинител 

на ОЈО Уетпвп, изјавена прптив Рещениетп на Оснпвнипт суд Уетпвп КС.КР.бр.304/14 пд 

07.11.2014 гпдина. 

        Апелаципнипт суд Гпстивар, ппстапувајќи пп изјавената жалба, спгласнп шлен 393 

став 1 пд Закпнпт за кривишната ппстапка, пткакп изврщи увид кпн списите вп предметпт, 

пбжаленптп рещение, жалбата и писменипт предлпг на Вищптп јавнп пбвинителствп 

Гпстивар, утврди : 

Жалбата е непснпвана.  

Испитувајќи гп пбжаленптп рещение вп смисла на пдредбата пд шлен 381 став 1 

тпшка 11 пд Закпнпт за кривишната ппстапка, спветпт на пвпј суд утврди дека пбжаленптп 

рещение е јаснп, разбирливп и непрптиврешнп, па истптп сп сигурнпст мпже да се испита. 

Изреката на рещениетп е разбирлива, непрптиврешна на самата себе си или на пришините 

на рещениетп, вп пбжаленптп рещение се наведени пришините за рещителните факти и не 

ппстпи прптиврешнпст ппмеду рещителните факти. 

Спветпт на пвпј суд ги ценеще жалбените навпди на ОЈО У. за тпа дека 

првпстепенипт суд ппгрещнп ппстапил кпга не ја птппвикал услпвната псуда изрешена сп 

пресуда на Оснпвнипт суд Уетпвп К.бр.744/13 иакп биле испплнети закпнските услпви за 

да истата се птппвика, бидејќи пд самипт факт щтп вп времетп на прпверуваоетп тпј 

стприл нпвп кривишнп делп, судпт бил дплжен да ја птппвика услпвната псуда или пак да 

пдреди друг рпк, пднпснп нпвп време за прпверуваое, дпкплку пак му се изреше услпвна 

псуда. 

 Пп напдаое на спветпт на пвпј суд ваквите жалбени навпди се непснпвани. 

Спгласнп шлен 51 став 1 пд Кривишнипт Закпник, судпт ќе ја птппвика услпвната 

псуда акп псуденипт вп времетп на прпверуваое стпри еднп или ппвеќе кривишни дела за 

кпи е изрешена казна затвпр пд две гпдини или вп ппдплгп траеое. Сп став 2 пд истипт 

шлен е предвиденп дека акп вп времетп за прпверуваое псуденипт стпри еднп или ппвеќе 

кривишни дела за кпи е изрешена казна затвпр ппмала пд две гпдини или паришна казна 

судпт, пткакп ќе ги пцени сите пкплнпсти щтп се пднесуваат на стпрените кривишни дела и 

на стпрителпт, а ппсебнп српднпста на стпрените кривишни дела, нивнптп знашеое и 

ппбудите пд кпи се стпрени, ќе пдлуши дали ќе ја птппвика услпвната псуда. Притпа судпт 

е врзан сп забраната на изрекуваое услпвна псуда, акп на стпрителпт за кривишните дела 

утврдени вп услпвната псуда и за нпвите кривишни дела треба да му изреше казна над две 

гпдини затвпр (шлен 50 став 1). 
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 Од цитирананата закпнска пдредба пд шлен 51 пд КЗ прпизлегува дека услпвната 

псуда се птппвикува секпгащ кпга вп времетп за прпверуваое услпвнп псуденипт ќе стпри 

еднп  или ппвеќе дела за кпи судпт му изрекпл казна затвпр пд две гпдини или вп ппдплгп 

траеое, птппвикуваоетп е пблигативнп. Вп втприпт слушај кпга вп времетп за 

прпверуваое услпвнп псуденипт ќе стпри еднп или ппвеќе казнени дела за кпи му е 

изрешена казна затвпр ппмала пд две гпдини или паришна казна, судпт мпже нп не мпра 

да ја птппвика услпвната псуда, ппгадајќи пд пценуваое на сите пкплнпсти щтп се 

пднесуваат на стпрените дела и стпрителпт, а ппсебнп српднпста на стпрените дела, 

нивнптп знашеое и ппбудите пд кпи се стпрени. Вп секпј слушај услпв за птппвикуваоетп 

на услпвната псуда е да за делптп щтп псуденипт гп стприл вп времетп на прпверуваое му 

се изреше казна затвпр или паришна казна. 

Имајќи ја предвид цитираната закпнска пдредба, спветпт на пвпј суд смета дека 

првпстепенипт суд правилнп ппстапил кпга сп пбжаленптп рещение гп пдбил какп 

непснпван предлпгпт за птппвикуваое на услпвната псуда, какп вп изреката на истптп. 

Првпстепенипт суд правилнп ценел дека сп правпсилна пресуда на првпстепенипт суд 

К.бр.774/13 пд 10.12.2013 гпдина псуденипт е пгласен за винпвен и е псуден на услпвна 

псуда така щтп за стпренптп кривишнп делп му е утврдена казна затвпр вп траеое пд 3 

(три) месеци, сп тпа щтп ваквата казна нема да се изврщи за перипд пд 1 (една) гпдина, 

дпкплку пбвинетипт за тпј перипд не стпри нпвп кривишнп делп. Вп времетп за 

прпверуваое кпе заппшналп пд правпсилнпста на пресудата пднпснп на ден 28.02.2014 

гпдина, псуденипт стприл нпвп кривишнп делп и тпа сп пресуда на Оснпвен суд Уетпвп 

К.бр.343/14 пд 09.06.2014 гпдина, правпслина на ден 14.07.2014 гпдина, пбвинетипт е 

пгласен за винпвен при щтп му е утврдена казна затвпр вп траеое пд 3 (три) месеци кпја 

казна нема да се изврщи акп вп рпк пд една гпдина пп правпсилнпста на стпри нпвп 

кривишнп делп. Првпстепенипт суд утврдил дека вп двете пресуди е изрешена услпвна 

псуда. Вп слушајпт вп време на прпверуваое кпга е дпнесена пресудата К.бр.774/13 не е 

изрешена казна затвпр или праишна казна какп щтп е предвиденп вп шлен 51 став 1 и став 2 

пд Кривишнипт закпник, туку сп пресудата К.бр.343/14 е изрешена услпвна псуда.  

 Пп напдаое на спветпт на пвпј суд, вп кпнкретнипт слушај вп смисла на шлен  51 став 

1 и став 2 пд Кривишнипт закпник, правилна е пдлуката на првпстепенипт суд. Ова пд 

пришина щтп иакп несппрнп е дека вп времетп на прпверуваое псуденипт стприл нпвп 

кривишнп делп медутпа сп втпрата пресуда на истипт ппвтпрнп му е изрешена услпвена 

псуда. Вп смилса на наведената пдредба за да се птппвика услпваната псуда пптренп за 

нпвптп стпренп кривишп делп да се изреше казна затвпр пд две гпдини или вп ппдплгп 

траеое каде птппвикуваоетп е пблигативнп или за нпвптп стпренп кривишнп делп да се 

изреше казна затвпр ппмала пд две гпдини или паришна казна каде судпт мпже нп не мпра 

да ја птппвика услпвната псуда пткакп ќе ги цени сите пкплнпсти. Вп секпј слушај услпв за 
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птппвикуваоетп на услпвната псуда е да за делптп щтп псуденипт гп стприл вп времетп на 

прпверуваое му се изреше казна затвпр или паришна казна нп не и услпвна псуда. 

 Сп пглед на наведенптп, а спгласнп пдредбата пд шлен 411 став 3 пд Закпнпт за 

кривишната ппстапка, се пдлуши какп вп изреката на пва рещение. 

Решение на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, КСЖ.бр.161/14 пд 22.12.2014 гпдина 
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7. Вп ситуација кпга пд страна на пдбраната вп текпт на дпказната ппстапка, вп 

пднпс на психичката спстпјба на пбвинетипт вп мпментпт на стпруваое на 

кривичнптп делп, е дпставен технички извештај изгптвен вп фпрма на 

вештачеое, пд вештп лице кпе ги испплнува услпвите за вештак и сп уредна 

лиценца, а пд страна на ПЈП не е нареденп изгптвуваое на вешт напд и мислеое 

за психичката спстпјба на пбвинетипт вп текпт на претхпдната ппстапка спгласнп 

чл.236 ст.3 пд ЗКП, техничкипт извештај изгптвен вп фпрма на вештачеое 

претставува дпказ врз кпј мпже да се заснпва пресудата, ппд услпв техничкипт 

спветник кпј гп изгптвил да ги испплнува услпвите за вештак, кпј штп е дплжен 

свпетп мислеое да гп даде врз пснпва на негпвите научни ппзнаваоа пд 

кпнкретната пбласт и вп такпв случај не се испплнети услпвите пд чл.394 ст.2 пд 

ЗКП за да судпт ппредели супер вештачеое и не мпже да стане збпр за ппвреда 

на принциппт на еднаквпст на пружјата.  

 

 
 

Пд пбразлпжениетп 

Оснпвнипт суд Уетпвп, сп пбжалената пресуда К.бр.623/15 пд 18.05.2018 гпдина, 
спгласнп шл.403 ст.1 т.2 пд ЗКП гп пслпбпдил пд пбвинение пбвинетипт Д.А. пд Уетпвп, за 
кривишнп делп Фбиствп пп шл.123 ст.3 в.в. сп шл.19 в.в. шл.12 ст.1 пд КЗ.  

 
Навремена жалба прптив првпстепената пресуда, изјавилп Оснпвнптп јавнп 

пбвинителствп пд Уетпвп, ппради сущтествена ппвреда на пдредбите на кривишната 
ппстапка-шл.415 ст.1 т.11 пд ЗКП и ппради ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 
спстпјба-шл.417 ст.1 пд ЗКП, сп предлпг Апелаципнипт суд вп Гпстивар жалбата да ја 
уважи, пбжалената пресуда да ја укине и предметпт да гп врати на првпстепенипт суд на 
ппвтпрнп судеое. 

 
Одгпвпр на жалбата, ппднел пбвинетипт Д.А. пд У., преку негпвипт бранител м-р 

В.Р., адвпкат пд С., сп предлпг Апелаципнипт суд Гпстивар жалбата на ОЈО Уетпвп да ја 
пдбие какп непснпвана, а првпстепената пресуда да ја пптврди. Истп така, истакнал и 
ппсебен предлпг да врз пснпва на шл.421 ст.3 пд ЗКП, пбвинетипт и негпвипт бранител 
бидат известени за седницата на спветпт на кпја ќе се пдлушува пп жалбата.  

 
Апелаципнипт суд Гпстивар, ппстапувајќи пп изјавената жалба, а спгласнп шл.427 

ст.1 пд ЗКП, птткакп ги разгледа списите прилпжени кпн предметпт, пбжалената пресуда, 
жалбата, пдгпвпрпт на жалбата, писменипт предлпг на ВЈО пд Гпстивар, а имајќи ги 
предвид и усмените навпди изнесени на јавната седница, најде: 
 Жалбата е непснпвана. 

Именп, вп жалбата на ОЈО У. е наведенп дека вп кпнкретнипт слушај првпстепенипт 
суд не требал да гп прифати неврппсихитрискптп вещташеое на д-р м-р Н. С. пд 27.03.2017 
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гпдина сп психплпщкипт напд и мислеое пд д-р С. У.-Д., а пд друга страна пак ппгрещил 
щтп не гп извел какп дпказ вещташеоетп изгптвенп пд страна на Психијатриската бплница-
С. пд вещтптп лице д-р Г. Д., а кпе вещташеое билп изгптвенп пп наредба на јавнипт 
пбвинител сп пглед на тпа дека вп текпт на главната расправа се ппјавила нпва пкплнпст, 
пднпснп утврдуваое на рещавашкипт факт-пресметливпста, пднпснп непресметливпста на 
пбвинетипт, па ппради еднаквпста на пружјата на пдбраната и јавнипт пбвинител требалп 
да се нареди пд страна на судпт супер вещташеое заради утврдуваое на пвпј рещавашки 
факт. 

 
Овие жалбени навпди, спветпт на пвпј суд ги разгледа, медутпа не ги прифати за 

пснпвани, пд пришини щтп пп напдаое на спветпт на пвпј суд, првпстепенипт суд правилнп 
ппстапил кпга не гп прифатил и не гп извел какп дпказ вещташеоетп изгптвенп пд 
Психијатриска бплница С. на вещтптп лице др.Г. Д., а кпе вещташеое билп изгптвенп пп 
наредба на јавнипт пбвинител пп ппднесуваоетп на пбвинителнипт акт, и првпстепенипт 
суд правилнп утврдил дека истптп пва вещташеое спгласнп шл.347 ст.1 т.1 пд ЗКП билп 
прибавенп на незакпнит нашин, бидејќи спгласнп шл.236 ст.3 пд ЗКП јавнипт пбвинител 
мпже да дпнесе наредба за вещташеое вп претхпдна ппстапка и ја имал таа мпжнпст, а 
дпдека пак на главна расправа спгласнп шл.394 ст.2 пд ЗКП наредба за вещташеое мпже 
да дпнесе судпт.  

 
Имајќи ги предвид пдредбите пд шл.394 ст.1 и 2 пд ЗКП, факт е дека спгласнп пваа 

пдредба јавнипт пбвинител какп странка вп ппстапката, истп така какп и пбвинетипт мпже 
да предлага дпкази за нпви пкплнпсти щтп се јавиле вп текпт на главната расправа и дека 
заради птстрануваое на прптиврешнпста на напдите и мислеоа на вещти лица или 
струшни лица мпже да предлпжи на судпт супер вещташеое, медутпа и вп тпј слушај 
спгласнп ст.2 пд шл.394 пд ЗКП, наредбата за супер вещташеое ја нпси судпт, а не Јавнипт 
пбвинител. 

 
Впеднп, вп кпнкретнипт слушај не ппстпеле ниту закпнски претппставки вп смисла 

на пдредбата пд шл.394 ст.2 пд ЗКП, да судпт нареди да се изгптви супер вещташеое какп 
щтп е наведенп вп жалбата на ОЈО У., а ппради тпа щтп вп текпт на главната расправа се 
ппјавила нпва пкплнпст, пднпснп утврдуваое на рещавашкипт факт-пресметливпста, 
пднпснп непресметливпста на пбвинетипт, па ппради еднаквпста на пружјата на 
пдбраната и јавнипт пбвинител, требалп да се нареди пд страна на судпт супер 
вещташеое заради утврдуваое на пвпј рещавашки факт. Напрптив, изгптвенптп 
психијатрсикп вещташеое на др.Н. С. специјалист неврппсихијатар сп лиценца за 
вещташеое и прилпженптп психплпщкп вещташеое пд др.С.У.-Д., сп кпе пдбраната 
дпкажала дека пбвинетипт ниту бил свесен за свпетп делп, ниту бил сппспбен да управува 
сп свпите ппстапки и дека се напдал вп непресметлива спстпјба, не претставува нпва 
пкплнпст, пднпснп утврдуваое на рещавашкипт факт-пресметливпста, пднпснп 
непресметливпста на пбвинетипт, кпја се ппјавила вп текпт на главната расправа, пд 
пришини щтп бранителпт на пбвинетипт ущте вп свпјпт впведен гпвпр на записник за 
главна расправа пд 16.02.2017 гпдина, бил спсема јасен и дециден дека ќе дпкажат да 
пбвинетипт ниту бил свесен за свпетп делп, ниту бил сппспбен да управува сп свпите 
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ппстапки и дека се напдал вп непресметлива спстпјба, и дека пва нещтп ќе гп дпкаже пд 
психијатрискп вещташеое и тпа неурппсихијатрискптп вещташеое на в.л. Д-р м-р Н. С. сп 
лиценца бр.----, какп и пд психплпщкптп вещташеое на д-р.С.У.Д. сп нејзинптп вещташеое 
сп лиценца брпј --------, а јавнипт пбвинител какп претхпднп, така и вп свпјпт впведен 
гпвпр на записник пд главна расправа пд 16.02.2017 гпдина ниту излпжил дпказ-
психијатрискп вещташеое пп пднпс на пресметливпста на пбвинетипт, а ниту предлпжил 
да се изведе какп дпказ психијатрискп вещташеое, а впрпшем јавнипт пбвинител не се ни 
прптивел на предлпгпт на пдбраната да се изведе какп дпказ неурппсихијатрискптп 
вещташеое на в.л. Д-р м-р Н.С. сп лиценца бр.------, какп и психплпщкптп вещташеое на д-
р.С.У.Д. сп нејзинптп вещташеое сп лиценца брпј ---------, а сп кпе ќе се дпкажелп дека 
пбвинетипт ниту бил свесен за свпетп делп, ниту бил сппспбен да управува сп свпите 
ппстапки и дека се напдал вп непресметлива спстпјба. 

 
 Оттука, вп кпнкретнипт слушај не самп щтп вп текпт на главната расправа не се 

ппјавила нпва пкплнпст, пднпснп утврдуваое на рещавашкипт факт-пресметливпста, 
пднпснп непресметливпста на пбвинетипт за да ппстпи мпжнпст пп заврщената дпказна 
ппстапка Јавнипт пбвинител на ОЈО У. да стави предлпг за дппплнение на дпказна 
ппстапка вп смисла на пдредбата пд  шл.394 ст.1 пд ЗКП, туку, вп кпнкретнипт слушај не се 
испплнети ниту закпнските претппставки пд пдредбата пд шл.394 ст.2 пд ЗКП за да судпт 
ппредели супер вещташеое, бидејќи вп пваа пдредба е спсема јаснп предвиденп кпга 
судпт мпже да ппредели супер вещташеое, а тпа е заради птстрануваое на 
прптиврешнпстите вп напдите и мислеоата на вещти или струшни лица, па вп тпј слушај 
судпт пп предлпг на странките или пп службена дплжнпст мпже да ппредели супер 
вещташеое, медутпа, вп кпнкретнипт слушај за нещтп таквп и впппщтп не мпже да стане 
збпр, сп пглед да пд страна на првпстепенипт суд е прифатенп самп еднп прибавенп на 
закпнит нашин психијатрсикп вещташеое, изгптвенп пд страна на др.Н.С. специјалист 
неврппсихијатар сп лиценца за вещташеое, заеднп сп прилпженптп психплпщкп 
вещташеое пд др.С.У.-Д., а кпе е изгптвенп на спсема закпнит нашин, изгптвенп врз пснпва 
на струшни наушни метпди и анализи, и истптп е спсема јаснп и непрптиврешнп пп пднпс 
на рещителните факти и пкплнпсти, сп јасни и кпнкретни пдгпвпри пп пднпс на сите 
сппрни пращаоа пкплу пресметливпста, пднпснп вп кпнкретнипт слушај непресметливпста 
на пбвинетипт. 

 
Пп напдаое на пвпј суд, првпстепенипт суд ппстапил правилнп кпга гп прифатил 

изгптвенптп неврппсихијатрсикп вещташеое на д-р. М-р.Сци Н. С. специјалист 
неврппсихијатар сп лиценца за вещташеое бр.----- заеднп сп прилпженипт психплпщки 
напд и мислеое пд др.С.У.-Д., вещтак пд пбласта на психплпгијата сп лиценца брпј ------ сп 
пглед на тпа дека истптп е јаснп, целпснп пбразлпженп врз пснпва на струшни метпди и 
анализи и дава целпсен пдгпвпр за пкплнпстите щтп влијаеле врз психишката спстпјба на 
пбвинетипт да истипт западне вп привременп дущевнп растрпјствп и вп мпментпт кпга 
истипт пукал сп пгненптп пружје кпн впзилптп А.-А. управуванп пд Е.Ј. бил непресметлив 
вп смиспл на шл.12 ст.1 пд КЗ щтп ја исклушува целпснп негпвата кривишна пдгпвпрнпст.  
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Следственп на сетп ппгпре наведенптп, сп пглед на рещителните факти и 
пкплнпсти кпи прпизлегуваат пд изведените дпкази вп текпт на главната расправа, врз 
пснпва на правилнп утврдената фактишка пплпжба, првпстепенипт суд правилнп пдлушил 
кпга спгласнп шл.403 ст.1 т.2 пд ЗКП,  пбвинетипт Д.А. гп пслпбпдил пд пбвинение за 
кривишнп делп Фбиствп пп шл.123 ст.3 в.в. сп шл.19 в.в. шл.12 ст.1 пд КЗ, бидејќи утврдил 
дека пбвинетипт Д.А. кривишнптп делп кпе щтп му се става на тпвар гп стприл вп спстпјба 
на непресметливпст вп смисла на шл.12 ст.1 пд КЗ, кпја пкплнпст ја исклушува кривишната 
пдгпвпрнпст на пбвинетипт. 

 
Сп пглед на сетп ппгпре наведенп, а спгласнп шл.434 пд ЗКП, се пдлуши какп вп 

изреката на пваа пдлука. 
 
Пресуда  на Апелаципнипт суд Гпстивар, КЖ.бр. 247/18  пд 16.10.2018 гпдина 
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1.2. ЗАКЛУЧОЦИ 

 

1.2.1. Пд рабптната средба на Апелаципните судпви вп Република 

Северна Македпнија пд кривичнипт пддел за впедначуваое на 

судската практика пдржана на 13, 14 и 15 март 2019 гпдина. 

 

1. Вп кпј рпк приватнипт тужител кпј ппднел навремена пријава кпја е птфрлена сп 

рещение на ОЈО, мпже да ппднесе приватна тужба дп надлежнипт суд? 

 

З А К Л У Ч П К 

 

Приватнипт тужител кпј ппднел навремена кривична пријава кпја е птфрлена сп 

решение на ПЈП, мпже да ппднесе приватна тужба дп надлежнипт суд се дп 

настапуваое на релативна застаренпст на кривичнптп гпнеое за кпнкретнптп кривичнп 

делп. 

 

 

 

  2.  Какп ќе ппстапи втпрпстепенипт суд кпга пдлушува пп жалба прптив првпстепена 

пдлука кпја еднащ била укината и кпга вп ппвтпрнптп пдлушуваое врз пснпва на 

спстпјбата вп списите пп предметпт прпизлегува дека првпстепената пресуда 

треба вп дел да се пптврди, а вп дел да се укине спгласнп шл.437 ст.2 пд ЗКП и 

дали мпже втпрпстепенипт суд да нпси две разлишни пдлуки на разлишни дати вп 

услпви кпга вп ппстапка пп жалба е дплжен да пдлушува пп сите жалби 

истпвременп и да дпнесе една пдлука спгласнп шл.431 ст.2 пд ЗКП? 

 

З А К Л У Ч П К 

 

Кпга втпрпстепенипт суд пдлучува пп жалба прптив првпстепена пдлука кпја 

еднаш била укината, а при ппвтпрнптп пдлучуваое врз пснпва на спстпјбата вп списите 

пп предметпт се утврди дека првпстепената пресуда треба вп дел да се пптврди, а вп 

дел да се укине, судпт ќе ппстапи спгласнп чл.437 ст.2 пд ЗКП, пднпснп таквата пдлука 
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делумнп ќе ја укине, акп пдделни делпви пд пресудата мпжат да се издвпјат без штета 

за правилнп пресудуваое и самп вп пднпс на тпј дел ќе пдржи расправа, а вп  

пстанатипт дел првпстепената пресуда ќе ја пптврди. 

 

Вп вакпв случај ќе се дпнесат две пдлуки. Двете пдлуки ќе бидат сп различен 

датум, нп ќе имаат ист брпј на предметпт. 

 

 

3. Дали видеп снимаое сп мпбилен телефпн врз пплициските службеници кпи вп тпј 

мпмент преземаат службени дејствија на кпнтрпла на патнишкп мптпрнп впзилп и 

пбјавуваоетп на направената видеп снимка на интернет, претставува 

испплнуваое на битиетп на кривишнптп делп Непвластенп снимаое пд шл.152 ст.1 

пд КЗ? 

 

З А К Л У Ч П К 

 

Дејствиетп на видеп снимаое сп мпбилен телефпн врз пплициските службеници 

кпи вп тпј мпмент преземаат службени дејствија и пбјавуваоетп на направената видеп 

снимка на интернет, не претставува испплнуваое на битиетп на кривичнптп делп 

Непвластенп снимаое пд чл.152 ст.1 пд КЗ, сп пглед да вп кпнкретнипт случај 

препвладува јавнипт наспрпти приватнипт интерес, пднпснп вп кпнкретнипт случај не се 

испплнети пбележјата на кривичнптп делп и тпа - непвластенп снимаое пд стпрителпт и 

– ппвреда на приватнпста на пштетенипт, бидејќи не мпже да стане збпр за ппвредена 

приватнпст пд причини штп се рабпти за снимаое на јавнп местп, на службени лица сп 

службени пзнаки, а пспбенп акп се има предвид дека за ппсебнптп пбележје пд кпе 

зависи ппстпеоетп на наведенптп кривичнп делп  - ппвреда на приватнпста, пптребнп е 

ппстпеое на директна умисла наспчена кпн ппвредата на приватнпста. 

 

4. Кпга судпт ќе дпзвпли ппвтпруваое на кривишната ппстапка прптив пбвинетипт на 

кпгп му е суденп вп птсуствп спгласнп шл.365 ст.3 и ст.4 пд ЗКП или кпга се 

предлагаат нпви дпкази спгласнп шл.449 ст.3 пд ЗКП, а вп медувреме настапила 

апсплутна застаренпст на кривишнптп гпнеое за предметнптп кривишнп делп, 

дали судпт е дплжен да пдржи главна расправа и да пдлуши пп изведенетите 

дпкази без притпа да се псврне на пращаоетп за застаренпст на кривишнптп 

гпнеое или ќе се дпнесе рещение за запираое на ппстапката ппради апсплутна 

застаренпст на кривишнптп гпнеое, а ппранещната пресуда ќе ја укине спгласнп 

шл.455 ст.2 пд ЗКП? 
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М И С Л Е О Е 

При дпнесуваое на решение сп кпе се дпзвплува ппвтпруваое на ппстапката вп 

кприст на пбвинетипт, првпстепенипт суд впппштп не се псврнува на прашаоетп за 

застаренпст на кривичнптп гпнеое, бидејќи спгласнп пдредбите пд чл.451 ст. 1 и ст.2 

спгласнп кпи “(1) Бараое за ппвтпруваое на кривичната ппстапка мпжат да ппднесат 

странките и бранителпт, а пп смртта на псуденипт бараое мпжат да ппднесат јавнипт 

пбвинител акп ппстапката се впдела пп негпвп бараое или лицата наведени вп членпт 

411 став (2) на пвпј закпн. (2)Бараое за ппвтпруваое на кривичната ппстапка мпже да се 

ппднесе и пткакп псуденипт ја издржал казната без пглед на застаренпста, амнестијата 

или ппмилуваоетп.”, прпизлегува дека кај институтпт ппвтпруваое на ппстапката не 

важат пдредбите за застаренпст на кривичнптп гпнеое. Вп вакпв случај судпт пп 

спрпведената нпва ппстапка нпси пдлука спгласнп чл.455 ст.3 пд ЗКП,сп кпја ќе изрече 

дека ппранешната пресуда ќе ја пстави вп сила или истата делумнп или вп целпст ќе ја 

стави надвпр пд сила. 

Пп пднпс на пва правнп пращаое Апелаципнипт суд Скппје има издвпенп 

мислеое кпе гласи 

Пп дпнесуваоетп на решение сп кпе се дпзвплува ппвтпруваое на кривичната 

ппстапка судпт вп секпј случај пп службена дплжнпст внимава дали настапила 

апсплутна застаренпст на кривичнптп гпнеое и дпкплку за предметнптп кривичнп делп 

настапила апсплутна застаренпст, судпт пред птппчнуваое на главната расправа сп 

решение ќе ја запре ппстапката. 

 

5. Дали на пбвинетипт му следуваат трпщпци за пдгпвпр на жалба, дпкплку жалба пп 

пднпс на трпщпците вп ппстапката ппднел пщтетенипт, а дпнесена е псудителна 

пресуда, а жалбата на пщтетенипт Апелаципнипт суд вп Щтип ја пдбива какп 

непснпвана? 

 
З А К Л У Ч П К 

 

На пбвинетипт кпј сп пбжалената пресуда е пгласен за винпвен не му следуваат 

трпшпци за пдгпвпр на жалба, бидејќи спгласнп чл.105 ст.1 пд ЗКП кпга судпт ќе гп 

пгласи пбвинетипт за винпвен вп пресудата ќе изрече дека е дплжен да ги надпмести 

трпшпците на кривичната ппстапка. 
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6. Дали да се прифатат нпвите дпкази најавени сп навремената жалба изјавена 

преку бранител, а дпставени сп дппплнуваое на жалбата пп прптек на рпкпт за 

жалба, а кпи укажуваат на спмневаое вп тпа дали пбвинетипт мпжел да ги свати 

ппуките пп пднпс на правните ппследици пд признаваоетп на вината какп и 

пресметливпста на пбвинетипт , а пбвинетипт вп првпстепената ппстапка немал 

бранител, а дал изјава за признание на вина? 

 

З А К Л У Ч П К 

 

Пва прашаое е фактичкп и треба да се разгледува пд случај дп случај. Таквите 

дпкази, најавени сп навремената жалба, а дпставени сп дппплнуваое на жалбата пп 

прптек на рпкпт за жалба мпже да се прифатат, нп треба да се дадат дпбрп 

пбразлпжени и пправдани причини зпштп истите не мпжеле да се дпстават сп жалбата. 

 

 

7. Дали вещтипт напд и мислеое изгптвен пд вещтптп лице на кпгп вп време на 

изгптвуваое на вещташеоетп му бил истешен рпкпт на издадената лиценца, а 

прпдплжуваоетп на лиценцата е сп датум пп спрпведенптп вещташеое, е 

прибавен спгласнп пдредбите пд ЗКП вп смисла на шл.236 и шл.241 пд ЗКП? 

 

З А К Л У Ч П К 

 

Вп мпментпт на изгптвуваое на вештачеоетп, вештптп лице мпра да има 

важечка лиценца, без пглед на фактпт дали истптп се уште се напда на листата на 

вештаци . 
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1.2.2. Пд рабптната средба на Апелаципните судпви вп Република 

Северна Македпнија пд кривичнипт пддел за впедначуваое на 

судската практика пдржана на 28 - 30 Нпември 2019 гпдина вп 

Струга. 

 
З А К Л У Ч П К 

 

Вп кпнкретнипт случај не е дпзвплена жалба дп спветпт на ппвиспкипт суд, 

бидејќи е запазенп начелптп на двпстепенпст на ппстапката, а исклучпк закпнпдавецпт 

предвидел самп вп ситуација кпга спветпт пд член 25 став (5) пд ЗКП нпси решение сп 

кпе се ппределува притвпр и самп тпгаш пбвинетипт има правп на жалба дп спветпт на 

ппвиспкпт суд. 
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2. Граѓанско право 

 

2.1  Граѓански спорови  

 

1. При пдлучуваое пп предлпгпт на дпверителпт за дпзвплуваое привремена 

мерка сп кпја ќе се налпжи на дплжникпт да гп приклучи дпверителпт вп 

дистрибутивната мрежа за снабдуваое сп електрична енергија, судпт треба да 

ги има предвид пдредбите пд Закпнпт за енергетика, Мрежните правила и 

Правилникпт за услпвите за снабдуваое сп електрична енергија, и сп сигурнпст 

да утврди дали вп кпнкретнипт случај се испплнети закпнските услпви пд член 

31, член 35 и член 36 пд Закпнпт за пбезбедуваое на ппбаруваоата, пднпснп сп 

сигурнпст да утврди дали дпверителите гп стприле верпјатнп ппстпеоетп на 

ппбаруваоетп и ппаснпста дека инаку пстваруваоетп на ппбаруваоетп ќе се 

псуети или значителнп птежне, какп и тпа дали дпверителите стприле верпјатнп 

дека мерката е пптребна за да се спречи упптреба на сила и настануваое на 

ненадпместлива штета. 

 

 
 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР вп спвет спставен пд судиите Зариф Зеќири – 

претседател на спветпт, Беким Мехмеди и Лидија Кузманпска Башевска – шленпви на 

спветпт, ппстапувајќи пп предлпгпт на дпверителите Б.Б., Б.Р. и Б.Х. сите пд селп Г. – Г., 

прптив дплжникпт Е.В.Н. М. а.д. С. – К. Г., за издаваое на привремена мерка, а 

пдлушувајќи пп жалбата  на дплжникпт, изјавена преку пплнпмпщникпт З.Ј., диплпмиран 

правник врабптен кај дплжникпт, прптив рещениетп на Оснпвнипт суд вп Гпстивар 

ВПП2.бр.66/12 пд 14.09.2012 гпдина, на нејавна седница пдржана на ден 15.01.2015 

гпдина, гп дпнесе следнптп: 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЖАЛБАТА  на  дплжникпт Е.В.Н. М. а.д. С. – К. Г., изјавена преку пплнпмпщникпт 

З.Ј., диплпмиран правник врабптен кај дплжникпт, СЕ УВАЖУВА. 

РЕШЕНИЕТП  на Оснпвнипт суд вп Гпстивар ВПП2.бр.66/12 пд 14.09.2012 гпдина, СЕ 

УКИНУВА и предметпт се враќа на првпстепенипт суд на ппвтпрнп пдлушуваое. 

П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд вп Гпстивар сп пбжаленптп рещение гп усвпил предлпгпт на 

дпверителите Б.Б., Б.Р. и Б.Х. сите пд селп Г. – Г. за издаваое на привремена мерка. Сп 

пбжаленптп рещение му се налпжува на дплжникпт Е.В.Н. М. а.д. С. – К. Г. да ги приклуши 

ппвтпрувашпт – дпверителите Б.Б., Б.Р. и Б.Х. сите пд селп Г. – Г. вп дистрибуција мрежа за 

снабдуваое сп електришна енергија станбените пбјекти вп селп Г. – Г.. Се задплжуваат 

дпверителите да ппведе сппр вп рпк пд 30 дена пп правпсилнп заврщуваое на пва 

ппстапка за да ја пправда времената мерка. Оваа времена мерка ќе важи се дп 

правпсилнп заврщуваое на сппрпт кпј е задплжен да гп ппведе дпверителпт. Евентуалнп 

изјавената жалба ќе важи се дп правпсилнп заврщуваое на сппрпт кпј е задплжен да гп 

ппведе дпверителпт. Секпја странка да ги снпси свпите трпщпци пп ппстапката.  

Прптив првпстепенптп рещение навремена жалба е ппднесена пд страна на 

дплжникпт преку пплнпмпщникпт, сп кпја се ппбива истптп ппради сущтествени ппвреди 

на пдредбите на парнишната ппстапка, ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба 

и ппгрещна примена на материјалнптп правп, сп предлпг, жалбата да се уважи, 

пбжаленптп рещение да се укине и предметпт да се врати на првпстепенипт суд на 

ппвтпрнп ппстапуваое и пдлушуваое. 

Одгпвпр на жалбата не е ппднесен.  

Апелаципнипт суд Гпстивар ппстапувајќи пп жалбата, пбжаленптп рещение  и увид 

на сите списи вп предметпт вп смисла на шлен 351, 354 и 371 пд ЗПП в.в. сп шлен 7 пд ЗОП 

најде дека:  

Жалбата е пснпвана. 

Оснпванп вп жалбата на дплжникпт се наведува, а пвпј суд и пп службена 

дплжнпст внимавајќи на стпрени сущтествени ппвреди на пдредбите на парнишната 

ппстапка пд шл.354 пд ЗПП и правилна примена на материјалнптп правп, најде дека сп 

пбжаленптп рещение  е стпрена сущтествена ппвреда пд шлен 343 став 2 тпшка 14 пд ЗПП 

пд пришина щтп првпстепенптп рещение е нејаснп и неразбирливп, сп прптиврешнпсти 

ппмеду пбразлпжениетп и изреката, без дпвплнп пришини за рещителните факти, а 
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утврдените факти не прпизлегуваат пд утврдените дпкази, заради щтп истптп не мпже вп 

целпст да се испита. 

Именп, првпстепенипт суд утврдил дека првпстепенипт суд се впущтил вп 

рещаваое на технишкп пращаое и сп пбжаленптп рещение му налпжил на дплжникпт да 

приклуши на електришна мрежа станбени пбјекти на трпјцата дпверителидпверителите 

Б.Б., Б.Р. и Б.Х. сите пд селп Г. – Г. се кприсници на електришна енергија и истите пд 

пришина щтп пд Е.В.Н. М. а.д. С. е кпнстатиранп дека се безправнп приклушени, се 

исклушени пд електришна мрежа. Независнп пд нашинпт на кпј биле приклушени пд страна 

на прптивникпт се задплжени да платат за кпристената електришна енергија. Од страна на 

дпверителите прифатенп е истите изнпси да бидат уплатени на рати, нп за тпа бараат пд 

страна на прптивникпт да бидат приклушени на електришна мрежа. Предлагашите се 

регистрирани какп кприсници кај денес дплжникпт спгласнп мрежните правила.  

Пп мислеое на пвпј суд, ваквата фактишка спстпјба е ппгрещнп и нецелпснп 

утврдена пд страна на првпстепенипт суд. 

Вп жалбата на дплжникпт  се наведува дека првпстепенипт суд се впущта вп 

рещаваое на технишкп пращаое и сп рещение за времена мерка му налпжува на Е.В.Н. М. 

а.д. С. да приклуши на електришната мрежа станбени пбјекти на трпјцата дпверители без 

притпа да се впди сметка дали имаат прибавенп уредна технишка дпкументација дали 

дпверителите имаат пбезбеденп електрпенергетска спгласнпст, дпгпвпр за снабдуваое сп 

електришна енергија, дали има технишки услпви за ппставуваое на нпви брпила кај 

дпверителите кпе нещтп е спрптивнп на Закпнпт за енерегетика, Мрежните правила за 

дистрибуција на електришна енергија и Правилникпт за услпвите за снабдуваое сп 

електришна енергија.  

Спветпт на пвпј суд вп целпст ги прифати ваквите жалбени навпди и смета дека 

пснпванпста на истите прпизлегува пд недпвплната анализа и пцена на изведените 

дпкази кпја резултирала сп нејаснптии и прппусти пп пднпс на пдлуката. Именп, 

пбжаленптп рещение не спдржи пбразлпжени пришини вп ппглед на релевантните факти 

пд кпи вп кпнкретнипт слушај би мпжелп сп сигурнпст да се утврди дали бараоетп на 

дпверителите е заснпванп врз Закпнпт за енерегетика, Мрежните правила за 

дистрибуција на електришна енергија и Правилникпт за услпвите за снабдуваое сп 

електришна енергија. Наведенптп, дптплку ппвеќе щтп првпстепенипт суд не ги навел 

пришините ппради кпи смета дека дпверителите ја дпкажале верпјатнпста на свпетп 

ппбаруваое и ппаснпста дека инаку пстваруваоетп на ппбаруваоетп ќе се псуети или 

знашителнп птежне, ниту пак дали дпверителите сп сигурнпст стприле верпјатнп дека 

мерката е пптребна да се спреши упптреба на сила или настануваое на ненадпместлива 

щтета, пднпснп судпт не дал пбразлпжени пришини пд кпи мпже сп сигурнпст да се утврди 
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дека вп кпнкретнипт слушај се испплнети кумулативните услпви предвидени вп пдредбите 

пд шлен 35 пд Закпнпт за пбезбедуваое на ппбаруваоата за издаваое на предметната 

привремена мерка. 

Оснпван е жалбенипт навпд за ппгрещна примена на материјалнптп правп. 

Именп, сп пглед на тпа дека првпстепенипт суд ппгрещнп и нецелпснп ја утврдил 

фактишката спстпјба, не бил вп мпжнпст ниту правилнп да гп примени материјалнптп 

правп, кпнкретнп пдредбите пд Закпнпт за пбезбедуваое на ппбаруваоата, на щтп пвпј 

суд внимава и пп службена дплжнпст и вп кпнкретнипт слушај смета дека самптп 

цитираое на закпнските пдредби е недпвплнп при примената на материјалнптп правп, 

без притпа да се даде сппдветнп пбразлпжение за тпа щтп и пд каде истптп прпизлегува и 

на какпв нашин примената на пдредбите пд Закпнпт за пбезбедуваое на ппбаруваоата ја 

пправдува и пбразлага пдлуката на судпт вп кпнкретнипт слушај.   

Ппради сетп наведенп, а спгласнп пдредбите пд шлен 370 став 1 тпшка 3 пд ЗПП в.в. 

сп шлен 7 пд ЗОП, се пдлуши какп вп изреката на пва рещение. 

При ппвтпрнптп пдлушуваое, првпстепенипт суд ќе треба да ги птстрани напред 

кпнстатираните сущтествени ппвреди на пдредбите пд парнишната ппстапка, на нашин щтп 

ќе дпнесе пдлука кпја ќе спдржи јасна изрека и ќе бидат дадени дпвплнп пбразлпжени 

пришини за рещителните факти, па истата ќе мпже вп целпст да се испита. Сп препценка 

на дпказите, а имајќи ги предвид пдредбите пд Закпнпт за енергетика, Мрежните правила 

и Правилникпт за услпвите за снабдуваое сп електришна енергија, судпт сп сигурнпст да 

утврди дали вп кпнкретнипт слушај се испплнети закпнските услпви пд шлен 31, шлен 35 и 

шлен 36 пд Закпнпт за пбезбедуваое на ппбаруваоата, пднпснп сп сигурнпст да утврди 

дали дпверителите гп стприле верпјатнп ппстпеоетп на ппбаруваоетп и ппаснпста дека 

инаку пстваруваоетп на ппбаруваоетп ќе се псуети или знашителнп птежне, какп и тпа 

дали дпверителите стприле верпјатнп дека мерката е пптребна за да се спреши упптреба 

на сила и настануваое на ненадпместлива щтета.  

Имајќи ги предвид претхпднп излпжените забелещки, а спгласнп претхпднп 

наведените укажуваоа, сп препценка на изведените дпкази, вп смисла на шлен 7 и 8 пд 

ЗПП, судпт ќе биде вп мпжнпст правилнп и целпснп да ја утврди фактишката спстпјба, а 

пптпа и правилнп да гп примени материјалнптп правп за да дпнесе правилна и закпнита 

пдлука кпја ќе мпже вп целпст и сп сигурнпст да се испита. 

Решение на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр.16/15 пд 15.01.2015 гпдина 
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2. Вп случај кпга се рабпти за тпталнп уништенп замјпделскп замјиште, па 

реституцијата се врши сп еднпкраткп даваое на ппределена сума пари кпга е 

мпжнп вп мпментпт на надпместуваоетп да се утврди вреднпста изразена вп 

пари, нема лпгика земјиштетп да пстане вп сппственпст на тужителпт, па 

правилнп е прифатен и делпт пд тужбенптп бараое сп кпј се задплжува 

тужителпт да му гп признае на туженипт правптп на сппственпст, какп и да трпи 

прпмени вп катастарпт на недвижнпсти пд негпвп име на име на туженипт, а 

какп еден вид на присилна експрппријација. 

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Велкп Стращевски-

претседател на спветпт, Беким Мехмеди и Лидија Кузманпска Башевска–шленпви на 

спветпт, вп правната рабпта на тужителпт И.Р. пд селп Щ. - ппщтина К., прптив туженипт 

а.д. Е. С. - Ппдружница Р.Е.К. О., за надпмест на щтета и птстапуваое на сппственпст, 

вреднпст 3.258.630,00 денари, пдлушувајќи пп жалбата на туженипт изјавена преку 

пплнпмпщникпт Г.Р. адвпкат пд Г., прптив пресудата на Оснпвнипт суд Гпстивар 

П1.бр.193/13 пд 10.12.2014 гпдина, на нејавна седница на спветпт пдржана на ден 

10.07.2015 гпдина, ја дпнесе следната: 

П  Р Е С У Д А 

ЖАЛБАТА на туженипт, СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд вп Гпстивар П1.бр.193/13 пд 10.12.2014 гпдина, СЕ 

ППТВРДУВА. 

П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд Гпстивар сп пбжалената пресуда гп усвпил тужбенптп бараое на 

тужителпт И.Р. пд селп Щ., па гп задплжил туженипт а.д. Е. С. – Ппдружница Р.е.к. О., да 

му исплати на тужителпт на име надпмест на щтета вп вид на паришен надпместпк за 

КП.бр... на м.в Р., ливада пд 4-та класа, вп ппврщина пд 6705 м2, заведенп вп ПЛ.бр... за 

КО Щ., пп 486,00 денари за 1 м2, или вкупен изнпс пд 3.258.630,00 денари, сп закпнска 

казнена камата сметанп пд денпт на пресудуваоетп 10.12.2014 гпдина се дп кпнешната 

исплата, вп висина на референтната стапка на НБРМ щтп за секпе пплугпдие важела на 

ппследнипт ден пд пплугпдиетп щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие згплеменп за 

8% ппени вп рпк пд 15 дена пп правпсилнпста на пва пресуда. Недвижнипт импт КП.бр... 

на м.в Р., ливада пд 4-та класа, вп ппврщина пд 6705 м2, заведенп вп ПЛ.бр... за КО Щ., се 
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пренесува вп сппственпст и владение на туженипт а.д. Е. С. – Ппдружница Р.Е.К. О.. Се 

задплжува тужителпт да му гп признае на туженипт правптп на сппственпст какп и да трпи 

прпмени вп катастарпт на недвижнпсти пд негпвп име на име на туженипт, вп рпк пд 15 

дена пп правпсилнпста на пва пресуда. Впеднп се задплжува туженипт да му ги 

надпмести на тужителпт трпщпците на ппстапката вп вкупен изнпс пд 199.820,00 денари. 

Ппгплемптп бараое на име трпщпци на ппстапката над дпсуденипт, па дп ппбаранипт 

изнпс пд 231.020,00 денари гп пдбил какп непснпванп.  

Незадпвплен пд првпстепената пресуда пстанал туженипт кпј сп навремена жалба 

изјавена преку пплнпмпщникпт ја ппбива истата ппради сущтествена ппвреда на 

пдредбите пд ЗПП, ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба и ппгрещна 

примена на материјалнптп правп, сп предлпг, жалбата да се уважи, пбжалената пресуда 

да се преинаши така щтп гп пдбие тужбенптп бараое какп непснпванп (или дпкплку 

ппстпи пснпванпст на тужбенптп бараое да гп усвпи, нп на изнпс спгласнп првишен вещт 

напд на вещтп лице М.П. дипл.зем.инж. пд 12.08.2014 гпдина на изнпс пд 604.791,00 

денари) или пресудата да се укине и предметпт да се врати на ппвтпрнп разгледуваое и 

пдлушуваое. Сп бараое на трпщпци за спстав на жалба вп изнпс пд 4.680,00 денари и за 

такса за жалба вп изнпс пд 48.000,00 денари. 

Одгпвпр на жалба не е ппднесен.  

Апелаципнипт суд вп Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда спгласнп шл. 351 

и 354 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите вп предметпт, најде дека: 

 Жалбата е непснпвана. 

Испитувајќи ја пбжалената пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на шл.354 пд ЗПП, на стпрени сущтествени 

ппвреди на пдредбите пд шл. 343 ст.2 пд ЗПП, пвпј суд најде дека при дпнесуваоетп на 

пресудата, пд страна на првпстепенипт суд не е стпрена ниту една сущтествена ппвреда 

предвидена вп претхпднп наведената закпнска пдредба, пд пришина щтп првпстепената 

пресуда е јасна, разбирлива, без прптиврешнпсти ппмеду пбразлпжениетп и изреката, сп 

дпвплнп пришини за рещителните факти, а утврдените факти прпизлегуваат пд изведените 

дпкази, заради щтп истата мпже вп целпст да се испита. 

Ценети беа жалбените навпди дека пбжалената пресуда е нејасна и неразбирлива, 

бидејќи вп петитумпт на пресудата стпи какп пснпв на тужбенптп бараое на тужителпт кпј 

му се уважува – надпмест на щтета и птстапуваое на сппственпст, не држи и е 

непснпванп.  
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Пп мислеое на пвпј суд ваквите жалбени навпди се непснпвани пд пришина щтп 

правната практика мпра да бара нашин да ги пживптвпри нпрмите на ппзитивнптп правп, 

напдајќи сппдветни рещенија вп целпкупнптп ппзитивнп правп, а не смее да се прпгласува 

дека извесни нпрми се неизврщливи, пднпснп да се пдбиваат правпзащтитните бараоа, 

пспбенп кпга се рабпти за защтита на правптп на сппственпст гарантиранп сп шлен 30 пд 

Фставпт на РМ сппред кпј никпму не мпжат да му бидат пдземени или пгранишени 

сппственпста и правата кпи прпизлегуваат пд неа, а вп слушај на експрппријација на 

сппственпста или вп слушај на пгранишуваое на сппственпста се гарантира праведен 

надпмест кпј не мпже да биде ппнизпк пд пазарната вреднпст.  

Оттука, правилен е заклушпкпт на првпстепенипт суд дека недвижнипт импт 

сппственпст на тужителпт е сп 100% унищтен, пднпснп пщтетен, па  е утврдена сума на 

име щтета и се пренесува правптп на сппственпст врз туженипт, бидејќи и пп мислеое на 

пвпј суд истптп е сп спгласнпст сп нашелптп на справедливпст какп интеракциски пднпс 

щтп справедливпста гп впсппставува ппмеду инкпрпприранипт владејашки кпнцепт на 

правда вп даден правен систем и ппредпк, сведен дп нивп на кпнкретна правна нпрма, пд 

една страна и кпнкретнипт сппрен слушај за кпј се бара справедливптп рещение, пд друга 

страна.  

Непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба. 

Сп пбжалената пресуда, првпстепенипт суд утврдил дека тужителпт И.Р. пд селп Щ. 

е сппственик на недвижен импт кпј вп катастарпт на недвижнпсти се впди какп КП.бр..., на 

м.в. Р., ливада пд 4-та класа, вп ппврщина пд 6705 м2, заведена вп ПЛ.бр... за КО Щ., кпј 

недвижен импт истипт гп стекнал пп пат на наследуваое пд негпвипт правен претхпдник 

Р.А. бивщ пд селп Щ. сп рещение на Оснпвен суд Кишевп О.бр.222/06 пд 25.08.2006 

гпдина. Ууженипт а.д. Е. С. е акципнерскп друщтвп вп државна сппственпст вп шиј спстав 

влегува и Ппдружница Р.Е.К. О. пд селп О.. дп недвижнипт импт на тужителпт се 

пристапува сп ппминуваое низ други недвижнпсти на разлишни сппственици, нивата е 

пкружена сп дрвена пграда сп бпдликава жица, кпн запад се граниши сп имптпт на 

туженипт и на лице местп се гледа нерамнина пднпснп падаое на нивптп на земјата. На 

самптп местп се гледа денивелација на земјищтетп кпја пди низ парцелата, ваквата 

денивелација е прппратена сп дефпрмации на теренпт вп вид на птвпрени и 

препрпкриени пукнатини пд некплку десетина сантиметри вп щирина и дп 50-тина метри 

вп дплжина и пд пд пп 0,50 дп 1,0 м вертикалнп прппадаое на теренпт. Пришина за 

настануваое на свлешищтетп и ппјавените пукнатини и денивелации на теренпт на 

КП.бр... вп сппственпст на тужителпт се пткппуваоетп на јалпвинската маса на 

Југпистпшнипт дел пд ппранещнипт ппврщински кпп – О. кпе нещтп ствприлп услпви за 
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ппбрзп ппдираое на ппврщинските и ппдземните впди низ впдппрппусните литплпщки 

средини какп и згплемуваоетп на врнежите вп зимските и прплетните месеци, вп кпј 

слушај дпада дп згплемуваое на кплишествата на акумулираната впда вп квартарните 

впдпнепрппусни слпеви кад щтп згплемуваоетп на хидрпстатишкипт притиспк на 

ппдземната впда дпада дп намалуваое на птппрпт на свлекуваое при щтп се ппјавува 

движеое на масите. Какп ппследица на пвие свлекуваоа кпи се манифестирале при 

прпцеспт на пткппуваое на јаглен на минатптп, денес се ппјавуваат низа пукнатини на 

ппврщината на теренпт вп вид на каскадни дефпрмации сп щирина пд 5 дп 10 цм и 

вертикални прппадаоа на теренпт пд 0,5 дп 1,5 м. Ууженипт при врщеое на искпппт 

презел санаципни мерки спгласнп прпектпт – Дппплнителен рударски прпект за санација 

на свлешищтетп вп лпкалитетпт Ф. на ппврщинскипт Кпп – О. пд јули 2000 гпдина, на нашин 

щтп сп насипуваое на јалпвина дп кпта 636 билп ппстигната стабилнпст сп кпефициент на 

сигурнпст ппгплем пд 1,3 кплку щтп билп пптребнп сппред закпнските прпписи за таа 

намена и какп ппследица на ппјавените дефпрмации вп вид на пукнатини билп изврщена 

санација сп зарамнуваое на теренпт сп набиваое на сите пукнатини сп булдпжер и друга 

ппмпщна механизација, медутпа и ппсле сите направени санации на земјищтетп пд страна 

на Р.Е.К. О., ппвтпрнп се јавиле дефпрмации какп ппследица на ппреметените 

инженерскп – геплпщки и гепмеханишки карактеристики на теренпт какп ппследица на 

веќе пткппаните маси пд јалпвина и јаглен вп ппврщинскипт кпп О. неппсреднп вп 

близина на парцелата КП.бр... вп сппственпст на тужителпт кпја е унищтена сп 

деградираое на земјищтетп какп ппследица на свлекуваоетп кпе се манифестиралп при 

прпцеспт на пткппуваоетп на јаглен вп минатптп пд страна на ппдружницата на туженипт. 

Од геплпщки аспект, ппради кпнстатираните пукнатини и свлешищта на теренпт сп 

димензии какп щтп беще прикажанп ппгпре, земјищтетп е 100% пщтетенп. Пазарната 

вреднпст на земјпделскптп земјищте КП.бр... пд 4-та класа изнесува 486,00 денари за мкв, 

пднпснп за вкупнп 6705 м2 вкупен изнпс пд 3.258.630,00 денари. 

Спветпт на пвпј суд ја прифаќа вака утврдената фактишка спстпјба какп правилнп и 

целпснп утврдена и истата прпизлегува пд изведените и правилнп ценети дпкази, а 

впеднп претставува и дпвплна пснпва за правилна примена на материјалнптп правп.  

Вп жалбата се наведува дека пд страна на судпт впппщтп не е утврденп дали има 

пдгпвпрнпст кај тужената страна, ниту сигурнп се пптврдува пришинскп ппследишната 

врска меду некакпв настан и щтетата.  

Сппред пвпј суд ваквите жалбени навпди се непснпвани пд пришина щтп за да 

настане пдгпвпрнпст, пднпснп пблигаципнпправен пднпс пд пришинуваое на щтета, 

пптребнп е да бидат испплнети претппставките кпи се спстпјат вп ппстпеое на субјектите 

на пблигаципнпправнипт пднпс, пднпснп щтетникпт и пщтетенипт, щтетата, щтетнптп 
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дејствие, пришинската врска кпја ги ппврзува щтетнптп дејствие и щтетата и пснпвпт на 

пдгпвпрнпста. Вп таа смисла за пришинска врска се збпрува тпгащ кпга се има предвид 

врската ппмеду настанпт за кпј пдгпвара щтетникпт и ппследиците пд тпј настан кпи 

претставуваат щтета. Одгпвпрнпста за настанатата щтета ја снпси лицетп кпе ја 

предизвикалп щтетата. Дали за фактпт щтп ја предизвикал щтетата е некпј пдгпвпрен 

претставува правнп пращаое. Вп правптп дпадаат предвид самп пние пришини, кпи вп 

истп време претставуваат ппвреда на правната нпрма, па правната нпрма сп пглед на 

свпјата цел ги смета за пришини. Откакп ќе се утврди дека правната нпрма е ппвредена, 

треба натаму да се утврди дали ппследица на ппвредата е некпја пд пние ппследици щтп 

сппред правната нпрма требалп да биде спрешена. 

Вп кпнкретнипв слушај пд првпстепенипт суд сп пбжалената пресуда сп сигурнпст 

утврдил дека се рабпти за ппвреда на нпрмите шија цел е спрешуваое на ппаснпсти, 

пттука, правната санкција е применета така какп щтп закпнпт налпжува. За пдгпвпрнпста 

на щтетникпт не е пдлушувашки негпвипт субјективен пднпс сппред щтетнптп дејствие, туку 

негпвптп пднесуваое се сппредува сп други ушесници вп правнипт прпмет, какп би се 

утврдилп дали тпј вп свпетп пднесуваое гп применил пна внимание щтп редпвнп и 

вппбишаенп вп правнипт прпмет е ппщтп, пднпснп вп ппределена струка. Именп, 

несппрнп е утврденп настануваоетп на свлешищтетп и ппјавените пукнатини и 

денивелации на теренпт на КП.бр... вп сппственпст на тужителпт се пткппуваоетп на 

јалпвинската маса на Југпистпшнипт дел пд ппранещнипт ппврщински кпп – О. кпе нещтп 

ствприлп услпви за ппбрзп ппдираое на ппврщинските и ппдземните впди низ 

впдппрппусните литплпщки средини какп и згплемуваоетп на врнежите вп зимските и 

прплетните месеци, вп кпј слушај дпада дп згплемуваое на кплишествата на акумулираната 

впда вп квартарните впдпнепрппусни слпеви кад щтп згплемуваоетп на хидрпстатишкипт 

притиспк на ппдземната впда дпада дп намалуваое на птппрпт на свлекуваое при щтп се 

ппјавува движеое на масите, па вп кпнкретнипт слушај сппрната недвижнпст е целпснп 

пщтетена, а кпе пщтетуваое не се спстпи самп вп тпа щтп ппстпеле пукнатини и 

свлешищта, туку и ппради каскадните дефпрмации и вертикални прппадаоа и истптп е 

100% пщтетенп.  

Вп таа смисла, а пп пднпс на кпнкретнп стпрената щтета, првпстепенипт суд 

правилнп утврдил дека тпкму туженипт е щтетникпт кпј щтп ја пришинил кпнкретната 

щтета и дека тпкму истипт е дплжен да му ја надпмести на тужителпт стпрената щтета, 

бидејќи вп кпнкретнипв слушај сп сигурнпст ппстпи пришинскп ппследишна врска ппмеду 

превземените дејствија на туженипт сп искпп на јаглен, какп щтетнп дејствије и 

настанатата щтета на недвижнпста на тужителпт изразенп вп вид на пукнатин и свлешищта 

на ппврщината на земјпделскптп земјищте, какп и сп дефпрмаци и вертикални 

прппадаоа. Она щтп е исклушителнп битнп вп кпнкретнипт слушај е тпа дека пп пднпс на 
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кпнкретнп стпрената щтета пбјективнп не ппстпјат никакви услпви за враќаое на 

кпнкретната недвижнпст вп првпбитна спстпјба. 

 Непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещна примена на материјалнптп правп. 

Именп, спгласнп шлен 26 став 1 пд Закпнпт за сппственпст и други стварни права, не 

е дпзвпленп сппственикпт да гп ппткппува свпетп земјищте или на свпјата недвижнпст да 

прави нещтп сп щтп би се дпвела вп ппаснпст стабилнпста на тудата недвижнпст. 

Спгласнп шлен 27 пд ЗСДСП, кпга ппстпи серипзна ппаснпст нешија зграда или некпј 

друг дел пд нешија недвижнпст целпснп или делумнп да се урне пд щтп би настанала 

ппаснпст за спседската недвижнпст, спседпт шијащтп недвижнпст е вп ппаснпст мпже да 

бара пд пнпј кпму е пбјектпт да ги преземе сите пптребни мерки за да се спреши 

настануваоетп на щтета, какп и да бара псигуруваое пд настануваое на идна щтета. 

Спгласнп шлен 161 став 1 пд ЗСДСП, акп вп пстваруваоетп на правптп третп лице гп 

впзнемирува  сппственикпт или претппставенипт сппственик на друг нашин, а не сп 

пдземаое на стварта, сппственикпт, пднпснп претппставенипт сппственик мпже сп тужба 

да бара да престане сп тпа впзнемируваое. Сп став 2 пд истипт шлен е предвиденп дека 

кпга сп впзнемируваоетп пд став 1 на пвпј шлен е пришинета щтета, сппственикпт има 

правп да бара надпместпк на щтета сппред ппщтите правила за надпместпк на щтета. 

Спгласнп шлен 141 став 1 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси, тпј щтп сп вина ќе 

му пришини щтета на друг, дплжен е да ја надпмести. Сп став 2 пд истипт шлен е 

предвиденп дека за щтета пришинета пд предмети или дејнпсти пд кпи прпизлегува 

згплемена ппаснпст пд щтета за пкплината, се пдгпвара без пглед на вината. Сп став 3 пд 

истипт шлен е предвиденп дека за щтета без пглед на вината се пдгпвара и вп други 

слушаи предвидени сп закпн. 

Спгласнп шлен 142 пд ЗОО, щтетата е намалуваоетп на нешиј импт (пбишна щтета) и 

спрешуваоетп на негпвп згплемуваое (испущтена кприст), какп и ппвреда на лишните 

права (нематеријална щтета). 

Спгласнп шлен 145 став 1 пд ЗОО, вина ппстпи кпга щтетникпт пришинил щтета сп 

намера или сп невнимание (крајнп, пбишнп или друг степен на невнимание предвиден сп 

закпн). Сппред став 2, Акп щтетата е пришинета сп намера или крајнп невнимание, 

пщтетенипт треба да гп дпкаже нивнптп ппстпеое. Сппре став 3, Акп пак щтетата е 

пришинета сп пбишнп невнимание или друг ппмал степен на невнимание щтетникпт треба 

да дпкаже дека тие не ппстпеле.  
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Спгласнп шлен 159 пд ЗОО, За щтетата настаната вп врска сп предмет, ппдвижен 

или недвижен, шија пплпжба, упптреба, пспбина или самптп негпвп ппстпеое 

претставуват згплемена ппаснпст пд настануваое щтета на пкплината (ппасен предмети) 

или дејнпста шие врщеое претставува згплемена ппаснпст пд настануваое щтета за 

пкплината (ппасна дејнпст), се претппставува дека пптекнува пд тпј предмет, пднпснп пд 

таа дејнпст, псвен акп се дпкаже дека пришината е на страната на пщтетенипт или третп 

лице, пднпснп настанала ппради вища сила. 

Спгласнп шлен 174 став 3 пд ЗОО, кпга впсппставуваоетп на ппранещната спстпјба 

не е мпжнп, или кпга судпт смета дека не е нужнп тпа да гп стпри пдгпвпрнптп лице, судпт 

ќе ппредели тпа да му исплати на пщтетенипт сппдветна сума пари на име надпмест на 

щтетата. Сп став 4 пд истипт шлен е предвиденп дека судпт ќе му дпсуди на пщтетенипт 

надпмест вп пари кпга тпј гп бара тпа, псвен акп пкплнпстите на даденипт слушај гп 

пправдуваат впсппставуваоетп на ппранещната спстпјба. 

Спгласнп шлен 175 пд ЗОО, пбврската за надпмест на щтетата се смета за стасана пд 

мпментпт на настануваоетп на щтетата. 

Спгласнп шлен 179 пд ЗОО, судпт земајќи ги предвид пкплнпстите щтп настапиле пп 

пришинуваоетп на щтетата, ќе дпсуди надпмест вп изнпспт кпј е пптребен материјалната 

ситуација на пщтетенипт да се дпведе вп пнаа спстпјба вп кпја би се напдала да немалп 

щтетнп дејствие или прппущтаое. 

Овпј суд смета дека првпстепенипт суд правилнп ги применил пдредбите пд 

материјалнптп правп, бидејќи паришнптп надпместуваое (вреднпсна реституција) 

претставува дпведуваое на имптпт на пщтетенипт вп пнаа вреднпста спстпјба вп кпја се 

напдал неппсреднп пред пришинуваоетп на щтетата. Вп кпнкретнипв слушај се рабпти за 

100% пщтетен недвижен импт, па реституцијата се врщи сп еднпкратнп даваое на 

ппределена сума пари кпга е мпжнп вп мпментпт на надпместуваоетп да се утврди 

вреднпста изразена вп пари, а тпј изнпс е утврден пд страна на првпстепенипт суд, тука 

имајќи гп предвид мислеоетп на вещтптп лице Прпф.д-р. М.П. вп дппплнителнипт напд и 

мислеое СВ III ... пд 199.11.2014 гпдина.  

Истп така кпга се исплаќа надпмест за тпталнп унищтенп земјпделскп земјищте 

нема лпгика истптп да пстане вп сппственпст на тужителпт, па правилнп е прифатен и 

делпт пд тужбенптп бараое сп кпј се задплжува тужителпт да му гп признае на туженипт 

правптп на сппственпст какп и да трпи прпмени вп катастарпт на недвижнпсти пд негпвп 

име на име на туженипт, а какп еден вид на присилна експрппијација, тука имајќи ја 

предвид ппнудата за висината на надпместпкпт за експрпприранп земјищте на а.д. Е. на 

М. С. Ппдружница Р.Е.К. О. бр.... пд 16.06.2003 гпдина, каде за ливада пд 4 класа е 

ппнудена цена пд 7,90 евра за м2. 
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Овпј суд ги ценеще и пстанатите жалбени навпди истакнати вп жалбата, нп смета 

дека истите не се пд влијание за ппинаквп пдлушуваое вп кпнкретнипт слушај, пд пришина 

щтп на правилнп и целпснп утврдената фактишка спстпјба првпстепенипт суд правилнп гп 

применил и материјалнптп правп кпга гп усвпил тужбенптп бараое на тужителпт. 

Непснпвани се жалбените навпди дека дпсуденипт изнпс на име трпщпци пп 

ппстапката е превиспкп пдмерен, а вп пднпс на тпа щтп немалп пдржани 19 рпшищта, 

бидејќи виднп записниците вп списите на предметпт истите се пдржани, а дпсудените 

изнпси се вп спгласнпст сп шлен 8 пд Уарифата за награда и надпместпк за рабпта на 

адвпкатите, тука имајќи ја предвид вреднпста на сппрпт и претставуваат реалнп 

направени трпщпци пптребни за впдеое на ппстапката. 

Ппради сетп пва, спгласнп пдредбите пд шлен 357 пд ЗПП се дпнесе пваа пресуда 

какп вп изреката на истата. 

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр.362/15 пд 10.07.2015 гпдина 
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3. За да биде уважен пригпвпрпт за пресудена рабпта и тужбата да биде птфрлена 

ппради пресудена рабпта, пптрбнп е сп ппранешната пресуда да е пдлученп за 

истп тужбенп бараое, заснпванп на истипт живптен настан вп минатптп и меду 

истите странки, пднпснп нивните правни ппследпватели, т.е. идентитет на 

странките, пднпснп решавачки е идентитетпт на живптнипт настан гледан 

пбјективнп, а не е пд значеое предхпдната или нпвата правна кфалификација 

на тпј настан, бидејќи судпт не е врзан за правната квалификација кпја странката 

ја има ппставенп вп тужбенптп бараое. 

 

 
 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите: Велкп Стращевски 

– претседател на спветпт, Беким Мехмеди и Лидија Кузманпва Башевска – шленпви на 

спветпт, вп правната рабпта на тужителпт Ј.Ј. пд селп Г. С., прптив туженипт Ј.И. пд селп 

Г.С., за защтита на правптп на сппственпст, впзнемируваое и предаваое вп владение, 

вреднпст 20.000,00 денари, пдлушувајќи пп жалбата на тужителпт, изјавена преку 

пплнпмпщникпт С.С. адвпкат пд К., прптив рещениетп на Оснпвнипт суд вп Кишевп  

П1.бр.71/2014 пд 29.04.2014 гпдина, на нејавната седница пдржана на ден 15.07.2014 

гпдина, дпнесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЖАЛБАТА на тужителпт Ј.Ј. пд селп Г.С., изјавена преку пплнпмпщникпт С.С. 

адвпкат пд К., СЕ УВАЖУВА. 

РЕШЕНИЕТП на Оснпвнипт суд вп Кишевп П1.бр.71/2014 пд 29.04.2014  гпдина, СЕ 

УКИНУВА и предметпт се враќа на првпстепенипт суд на ппвтпрнп судеое. 

П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд вп Кишевп, сп пбжаленптп рещение, ја птфрлил тужбата на 

тужителпт прптив туженипт, за защтита на правптп на сппственпст, впзнемируваое и 

предаваое вп владение, вреднпст 20.000,00 денари, какп недппущтена, сп пбразлпжение 

дека рабптата била правпсилнп пресудена, а притпа пдлушил секпја странка сама да си ги 

снпси свпите трпщпци пп ппстапката.  

Незадпвплен пд ваквата пдлука пстанал тужителпт кпј преку свпјпт пплнпмпщник 

изјавил навремена жалба, ппбивајќи гп рещениетп ппради сущтествени ппврдени на 

пдредбите пд парнишната ппстапка, ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба и 

ппгрещна примена на материјалнптп правп, сп предлпг, жалбата да се уважи, пбжаленптп 
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рещение да се преинаши и да му бидат надпместени трпщпците пп пваа жалба, а кпи се 

пднесуваат на спстав на жалба и судски такси вп вкупен изнпс пд 5.550,00 ден.  

         Одгпвпр на жалбата не е ппднесен.  

            Апелаципнипт суд  вп Гпстивар,  испитувајќи гп пбжаленптп рещение, ценејќи ја 

жалбата и списите вп предметпт, вп смисла на шлен 351 став 1 и 354 став 1 пд ЗПП в.в. сп 

шлен 371 пд ЗПП,  најде дека: 

            Жалбата е пснпвана.     

Испитувајќи гп пбжаленптп рещение вп пднпс на жалбените навпди за стпрена 

сущтествена ппвреда, а впдејќи сметка и пп службена дплжнпст вп смисла на шлен 354 

став 1 пд ЗПП, пвпј суд кпнстатираще дека првпстепенипт суд при дпнесуваоетп на 

пбжаленптп рещение  стприл сущтествени ппвреди на пдредбите на парнишната ппстапка 

пд шлен 343 став 2 тпшка 14 пд ЗПП, пд пришини щтп пбжаленптп рещение е нејаснп, 

неразбирливп и истптп не спдржи дпвплнп пбразлпжени пришини за рещителните факти 

пд кпи се ракпвпдел првпстепенипт суд при пдлушуваоетп, па какп таквп не е ппдпбнп за 

испитуваое. 

Именп, првпстепенипт суд пткакп изврщил увид вп списите на предметпт 

П1.бр.106/13, утврдил дека на ден 07.06.2013 гпд., преку тпгащ негпвипт пплнпмпщник, 

Ф.Е., адвпкат пд К., ппднеспл тужба, тужителпт, примена вп пвпј суд истипт датум, прптив 

туженипт, за защтита на правптп на сппственпст, впзнемируваое и ппврат на 

сппственпста, вреднпст 20.000,00 ден. Овпј суд земајќи гп вп рабпта, ппгпре наведенипт 

предмет, на ден 12.07.2013 гпд. дпнеспл пресуда ппд пзнака П1.бр.106/13 сп кпја гп 

пдбил тужбенптп бараое на тужителпт сп кпе барал да се задплжи туженипт, да вп рпк пд 

15 дена, пп приемпт на правпсилната пресуда, да изврщи ппвлекуваое на пгрдата 

спставена пд кплци и жица, сп кпја навлегпл вп парцелата сппственпст на тужителпт сп 

бр.706/2, сп мери и граници: пд крајна западна страна вп длабпшина 2,44м па се дп 

наредната прекрщпшна тпшка щтп се напда на растпјание 8.25м сп длабпшина 1.86м ,, Упшка 

2,,, па пптпа дп наредната тпшка сп дплжина пд 9.12м вп длабпшина 1.23м ,, Упшка 30,,, и 

дп крајната тпшка на навлегуваоетп на растпјание 1.33м, пднпснп детална ,, Упшка 5,, каде 

се сеше катастарската граница на двете парцели така да дпкплку тужителпт не ппстапи, се 

дпзвплува присилнп изврщуваое, какп и да се задплжи туженипт да му ги надпмести и 

трпщпците на пваа судска ппстапка, кпј дпсега изнесувале 9.250,00 ден., а дпкплку и 

ппнатаму и ќе се згплемат какп бараое непснпванп. Ваквата пресуда на Оснпвнипт суд 

Кишевп, пптврдена е сп пресуда на Апелаципнипт суд вп Гпстивар, ппд пзнака 

ГЖ.бр.1177/13 пд 16.01.2014 гпд. и пресудата на пвпј суд П1.бр.106/13 пд 12.07.2013 гпд. 

станала правпсилна на ден 16.01.2014 гпд., а изврщна на ден 28.02.2014 гпд.  
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Пп мислеое на пвпј суд, ваквптп пбразлпжение е целпснп неприфатливп бидејќи 

вп кпнкретнипт слушај првпстепенипт суд не утврдил сп сигурнпст дали се рабпти за 

пресудена рабпта, имајќи ги предвид пдредбите пд шлен 286 став 1 и 4 пд ЗПП и шлен 322 

став 2 пд ЗПП. 

Оснпванп вп жалбата на тужителпт се наведува дека судпт ппгрещил при пценка на 

предметпт на сппрпт, бидејќи иакп се рабпти за исти странки, за ист правен пснпв, не се 

рабпти за ист предмет, КП.бр... евидентирана вп Имптен лист бр..., а КП.бр... 

евидентирана вп имптен лист бр..., пднпснп се рабпти за две ппсебни недвижнпсти и 

индивидуалнп ппределени какп ппсебни катастарски парцели на недвижен импт. 

Ппнатаму се наведува дека какп  клушен факт за ппстпеое на разлика на недвижнпстите 

какп се ппгпре пзнашени сп катастарски пзнаки пд АКН-ОКН вп К., пвие две катастарски 

парцели се сп разлишна фпрма, сп разлишна ппврщина и двете се сппственпст на 

тужителпт за разлика пд КП.бр... кпја е сппственпст на туженипт. Впеднп се наведува дека 

пд имптните листпви мпже да се види дека се рабпти за две ппсебни катастарски 

парцели.   

Именп, спгласнп шлен 322 став 2 пд ЗПП кпј гласи - Судпт вп текпт на целата 

ппстапка пп службена дплжнпст внимава дали рабптата е пресудена правпсилнп и акп 

утврди дека ппстапката е ппведена за бараое за кпе веќе е пдлушенп правпсилнп ќе ја 

птфрли тужбата.  

Пп мислеое на спветпт на пвпј суд за да биде уважен пригпвпрпт за пресудена 

рабпта и истипт да биде пправдан пптребнп е сп ппранещната пресуда да е пдлушенп за 

истп тужбенп бараое, заснпванп на истипт живптен настан вп минатптп и ппмеду истите 

странки, пднпснп нивните правни ппследпватели, пднпснп рещавашки е идентитетпт на 

живптнипт настан гледан пбјективнп, а не е пд знашеое претхпдната или нпвата правна 

квалификација на тпј настан, бидејќи судпт не е врзан за правната квалификација кпе 

странката гп има ппставенп вп тужбенптп бараое. За да судпт ја птфрли тужбата ппради 

пресудена рабпта треба да ппстпи идентитет на странките и идентитет на предметпт на 

сппрпт, пднпснп вп ппранещнипт сппр да се пдлушувалп за истп бараое. Вп кпнкретнипт 

слушај, пвпј суд смета дека првпстепенипт суд вп пбжаленптп рещение не дал убедливп 

пбразлпжение дека се рабпти за пресудена рабпта.  

Именп, несппрнп за пвпј суд е дека вп кпнкретнипт слушај се рабпти за исти странки 

и дека предмет на сппрпт е правна рабпта кпја прпизлегува пд ист правен пснпв, медутпа 

вп предметпт П1.бр.106/13 се бара ппвлекуваое на ппставената пграда сп тпшнп 

ппределени мери и граници за КП.бр... за сппрна ппврщина пд 40м2, без да се бара 

предаваое вп владение, дпдека пак сп тужбенптп бараое предмет на пвпј сппр се бара 

птстрануваое на пграда сп разлишни мери и граници за КП.бр.... и за сппрна ппврщина пд 
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70м2, а за кпја се бара и предаваое вп владение, ппсебнп щтп се изменети нпсителите на 

правптп на сппственпст тпкму за сппрната катастарска парцела КП.бр..., кпја вп времетп на 

впдеоетп на ппстапката пп предметпт П1.бр.106/13 била сп незапищани права и ппради 

кпја пришина и билп пдбиенп тужбенптп бараое.    

  Сп пглед на наведенптп, а спгласнп шлен 370 став 1 тпшка 3 пд ЗПП, следуваще да се 

пдлуши какп вп изреката на пва рещение.   

При ппвтпрнп ппстапуваое, првпстепенипт суд ќе треба да ја птстрани претхпднп 

кпнстатираната сущтествена ппвреда на пдредбите на парнишната ппстапка, на нашин щтп 

ќе дпнесе јасна, разбирлива и непрптиврешна пдлука сп пбразлпжени пришини за сите 

рещителни факти, имајќи ги предвид гпренаведените забелещки. При ппвтпрнптп 

ппстапуваое, првпстепенипт суд да ги има предвид пдредбите пд шлен 286 став 1 и 4 и 

шлен 322 пд ЗПП и сп сигурнпст да утврди дали вп кпнкретнипт слушај се рабпти за 

пресудена рабпта, па дпкплку утврди дека се рабпти за пресудена рабпта да ја птфрли 

тужбата на тужителпт нп при тпа да даде пбразлпжени пришини кпи ќе бидат прифатливи 

за пвпј суд спгласнп ппгпренаведените пдредби, а дпкплку утврди дека вп кпнкретнипт 

слушај не се рабпти за пресудена рабпта, да ппстапи пп тужбата на тужителпт прптив 

туженипт, пднпснп да се впущти вп меритпрнп испитуваое на предметнптп тужбенптп 

бараое.  

Решение на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр.954/14 пд 15.07.2014 гпдина 
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4. Вп случај кпга купувачпт уплатил претежен дел пд средствата, нп не гп дпплатил 

пстанатипт изнпс, а станпт за кпј е склучен дпгпвпрпт за купппрпдажба не му 

бил предаден вп владение, ппради штп прпдавачпт целпснп му ги вратил 

уплатените средства и сп писменп известуваое гп раскинал дпгпвпрпт за 

купппрпдажба и станпт гп прпдал на третп лице, пснпванп е пдбиенп тужбенптп 

бараое на купувачпт да се утврди дека е сппственик на предметнипт стан. 

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

 АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Велкп Стращевски – 

претседател на спветпт, Беким Мехмеди и Лидија Кузманпвска-Башевска, шленпви  на 

спветпт, вп правната рабпта на тужителпт Щ.С. пд К., прптив туженипт Друщтвп за..., Щ. Б., 

д.п.п.е.л. К., за сппственпст пп писмен медусебен дпгпвпр за купппрпдажба на недвижен 

импт, вреднпст 55.000 евра вп денарска прптиввреднпст, пдлушувајќи пп жалбата на 

тужителпт, изјавена преку пплнпмпщникпт Щ.Ф., адвпкат пд Г., прптив пресудата на 

Оснпвнипт суд вп Гпстивар П1.бр.714/2011 пд 08.02.2013 гпдина, на нејавна седница 

пдржана на ден 10.01.2014 гпдина, дпнесе: 

      П Р Е С У Д А 

 ЖАЛБАТА на тужителпт Щ.С. пд К., изјавена преку пплнпмпщникпт Щ.Ф., адвпкат 

пд Г., СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНА. 

 ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд вп Гпстивар П1.бр.714/2011 пд 08.02.2013 гпдина, СЕ 

ППТВРДУВА. 

      П б р а з л п ж е н и е 

 Оснпвнипт суд вп Гпстивар, сп пбжалената пресуда гп пдбил какп непснпванп 

тужбенптп бараое сп кпе тужителпт ппбарал да се утврди дека врз пснпва на писмен 

медусебен дпгпвпр за купппрпдажба на недвижен импт склушен на ден 11.02.2011 гпдина 

сп туженипт Друщтвп за... Щ. Б. д.п.п.е.л., застапуванп пд управителпт Љ. –Щ.Ц., е 

сппственик на недвижен импт пзнашен какп Стан на 3-ти  кат сп ппврщина пд 130 м2, сп 

два ппдрума пд пп 3 м2, кпј се напда наспрпти лифтпт на истпшната страна лпциран на 

ул.... К.,  кпј е вп склпп на индивидуална кплективна зграда за дпмуваое на КП.бр... вп 

населба П., сп правп на сппственпст и кпристеое на лифт и заеднишки скали на нашин  

карабина, какп и да се задплжи туженипт да му  гп признае на тужителпт правптп на 

сппственпст и владение и впеднп да трпи  упис на недвижнпста вп елабпратпт за 

недвижнпсти при АКН-ОКН К. пд негпвп име на тужителпт вп рпк пд 15 дена  пп 
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правпсилнпста  на пресудата ппд страв на присилнп испплнение. Гп задплжил тужителпт 

да му ги надпмести на туженипт трпщпците на ппстапката вп изнпс пд 19.070,00 денари. 

Ппгплемптп бараое на прпцесни трпщпци пд ппбаранипт изнпс пд 45.260,00 денари па дп 

дпсуденипт изнпс гп пдбил какп непснпванп. 

 Незадпвплен пд првпстепената пресуда пстанал тужителпт кпј сп навремена жалба 

изјавена преку пплнпмпщникпт Щ.Ф., адвпкат пд Г., ја ппбива пресудата ппради 

сущтествена ппвреда на пдредбите на парнишната ппстапка, нецелпснп и ппгрещнпп 

утврдена фактишка спстпјба и ппгрщна примена на материјалнп правп, сп предлпг дп пвпј 

суд, да пресудата ја укине и предметпт гп врати на ппвтпрнп разгледуваое и пдлушуваое. 

 Одгпвпр на жалба не е ппднесен.  

Апелаципнипт суд вп Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда, спгласнп шл. 

351 и 354 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите вп предметпт, најде дека:    

 Жалбата е непснпвана. 

Испитувајќи ја пбжалената пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на шл.354 пд ЗПП, на стпрени сущтествени 

ппвреди на пдредбите пд шл. 343 ст.2 т.1, 2, 3, 5, 10, 11, 13,14 и 15 пд ЗПП, пвпј суд најде 

дека при дпнесуваоетп на пресудата пд страна на првпстепенипт суд, не е стпрена ниту 

една сущтествена ппвреда предвидена вп претхпднп наведената закпнска пдредба, пд 

пришина щтп првпстепената пресуда е јасна, разбирлива, без прптиврешнпсти ппмеду 

пбразлпжениетп и изреката, сп дпвплнп пришини за рещителните факти, а утврдените 

факти прпизлегуваат пд изведените дпкази, заради щтп истата мпже вп целпст да се 

испита. 

 Непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба. 

 Сп пбжалената пресуда првпстепенипт суд утврдил дека ппмеду тужителпт и 

туженипт на ден 11.02.2011 гпдина бил склушен медусебен писмен дпгпвпр за 

купппрпдажба на недвижен импт-Стан на 3-ти кат сп ппврщина пд 130 м2 , сп два ппдрума 

пд пп 3 м2 , кпј се напда наспрпти лифтпт на истпшната  страна лпциран на ул... К., кпј е вп 

склпп на индивидуална кплективна зграда за дпмуваое на КП.бр... вп населба Ппдварпщ, 

сп правп на сппственпст и кјпристеое на лифт и заееднишки скали на нашин  карабина. На 

денпт на склушуваоетп на дпгпвпрпт бил уплатен капар вп изнпс пд 10.000 евра. Сппред 

дпгпвпрпт на ден 21.02.2011 гпдина пд тужителпт бил исплатен изнпс пд 45.000 евра, 

дпдека пстанатите 10.000 евра билп дпгпвпренп да се платат заклушнп сп 15.06.2011 

гпдина. Освен пвие плаќаоа, тужителпт зел за пбврска да гп плати и данпкпт на дпдадена 
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вреднпст пд 5 % данпкпт на прпмет какп и приклушпк за електришна енергија пд 500 евра. 

На нашинпт на склушуваоетп на дпгпвпрпт присуствувале сведпците А.С. и А.М.. Уужителпт 

ппбарал  пд туженипт да изврщи внатрещнп уредуваое на станпт, пднпснп адаптираоетп 

на двата стана вп еден пп негпвп кажуваое, на кпе нещтп туженипт пристапил и ппшнал сп 

адаптираое на станпт. Ууженипт вп некплку наврати ппбарал пд тужителпт да ги испплни 

преземените пбврски пд дпгпвпрпт, да ги плати пстанатите 10.000 евра какп и другите 

трпщпци кпи настанале какп резултат на медусебните преземени пбврски. Уужителпт не ги 

уплатил ппбараните изнпси сп пбразлпжение дека гп шека негпвипт син да се врати пд Г.. 

При една ваква ситуација туженипт не мпжел да дпбие дпзвпла за упптреба на зградата сп 

кпја ќе се стекнел сп правптп да ја запище етажната  сппственпст врз целипт пбјект, 

ппради щтп на ден 05.08.2011 гпдина сп писменп известуваое пратенп дп тужителпт 

изврщил еднпстранп раскинуваое на склушенипт дпгпвпр и вп текпт на истипт ден вп два 

наврати на трансакциска сметка  на тужителпт уплатил паришни средства  и тпа, пд име на 

туженптп правнп лице изнпс пд 2.518.425,00 денари и пд име на пвластенп лице на 

правнптп лице изнпс пд 864.075,00 денари. Предметнипт стан на 06.04.2012 гпдина 

туженипт му гп прпдал на третптп лице Ј.А. сп сплемнизација на приватна исправа-

дпгпвпр за купппрпдажба на недвижен сплемнизиран на нптар Л.К. пд К.. Уужителпт 

сметал дека станпт за кпј платил средства и кпј заеднп сп свпетп семејствп сакал да гп 

купи му припадал нему, пред се ппради фактпт щтп прв гп купил и уплатил 90 % пд 

купппрпдажната цена, ппради щтп ппбарал пд судпт да гп усвпи тужбенптп бараое и да 

му утврди на тужителпт правп на сппственпст врз  предметнипт стан спгласнп шл.152 пд 

ЗСДСП и 442 пд ЗОО.  

 Пп пценка на пвпј суд ваквата фактишка спстпјба е правилнп и целпснп утврдена. 

 Вп жалбата на тужителпт се наведува дека сп дпгпвпрпт кпј гп склушиле тужителпт 

и туженипт, вп претежен дел била исплатена купппрпдажната цена, истипт мпжел да 

прпизведува правни дејства, нп туженипт пред да му каже на тужителпт дека гп раскинува 

дпгпвпрпт, гп прпдал предметнипт стан, кпј факт пд ппшетпк не бил утврден, нп на 

ппследната расправа истптп се пптврдилп кпга пплнпмпщникпт на туженипт прилпжил 

сплемнизација на дпгпвпрпт за купппрпдажба.   

 Ваквите жалбени навпди, пвпј суд ги цени какп непснпвани, бидејќи виднп пд 

списите кпн предметпт, првпстепенипт суд пп пднпс на дпказите ппстапувал спгласнп 

шлен 7 и шлен 8 пд ЗПП, пд каде извел и правилен заклушпк пп пднпс на фактите кпи щтп ги 

утврдил пд истите. Именп, вп кпнкретнипт слушај судпт ги ценел сите дпкази заеднп и 

секпј дпказ ппсебнп, пд каде утврдил дека тужителпт уплатил претежен дел пд 

средствата, нп предметнипт стан не му бил предаден вп владение. Уужителпт не гп 

дпплатил пстанатипт изнпс и другите сппредни трпщпци кпи медусебнп ги дпгпвприле 
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тужителпт и туженипт, при щтп туженипт целпснп ги вратил уплатените средства на 

трансакципна сметка на тужителпт. Од наведенптп, несппрнп е утврденп дека след 

писменп известуваое, туженипт на еднпстран нашин гп раскинал дпгпвпрпт за 

купппрпдажба сп тужителпт и станпт му бил прпдаден на третп лице. Овпј суд смета дека 

се непснпвани и ирелевантни жалбените навпди вп пднпс на прилпжената сплемнизација 

на дпгпвпрпт за купппрпдажба,  дптплку ппвеќе щтп тужителпт знаел дека предметнипт 

стан му е прпдаден на третп лице, а виднп пд списите кпн предметпт, предметнипв сппр е 

инициран сп тужбенп бараое кпе се темели тпкму на таа пкплнпст.  

 Непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещна примена на материјалнптп правп, каде 

се наведува дека судпт ппгрещнп ги применил или не ги применил пдредбите пд 

шленпвите 3, 68, 71, 72, 75, 442 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси.  

 Именп, пвпј суд смета дека правилната и целпснп утврдена фактишка спстпјба пд 

страна на првпстепенипт суд, дпвела дп правилна примена на материјалнптп правп, 

кпнкретнп на пдредбите пд Закпнпт за сппственпст и други стварни права и Закпнпт за 

пблигаципни пднпси. 

Спгласнп шлен 112 пд Закпнпт за сппственпст и други стварни права - Правп на 

сппственпст се стекнува сппред закпн врз пснпва на правна рабпта и сп наследуваое. 

Спгласнп шлен 148 став 1 пд Закпнпт за сппственпст и други стварни права - Правп 

на сппственпст на недвижнпст врз пснпва на правнп делп, се стекнува сп запищуваое вп 

јавната книга за запищуваое на правата на недвижнпстите или на друг сппдветен нашин 

ппределен сп закпн. 

Спгласнп шлен 152 став 1 пд истипт закпн - Кпга ппвеќе лица склушиле сп птудувашпт 

правни дела заради стекнуваое сппственпст на иста недвижнпст, сппственпст ќе стекне 

пна лице кпе вп дпбра верба првп ппбаралп кај надлежнипт прган запищуваое вп јавната 

книга на недвижнпсти, дпкплку се испплнети и сите други претппставки за стекнуваое на 

сппственпст. Сппред став 2 пд истипт шлен - Брищеое на запищаната сппственпст пд став 1 

на пвпј шлен и запищуваое вп свпја кприст мпже да бара лице на кпе птудувашпт птудил 

недвижнпст и ја предал вп владение, акп дпкаже дека стекнувашпт не бил вп дпбра верба, 

бидејќи вп мпментпт кпга гп склушил правнптп делп сп птудувашпт знаел дека недвижнпста 

веќе е уреднп птудена на друг и предадена вп владение. Спгласнп став 3 - Бараое за 

брищеое мпже да се ппднесе вп рпк пд три гпдини пд денпт на изврщенптп запищуваое. 

Сппред став 4 - Однпспт на птудувашпт и лицата сп кпи ги склушил правните дела, а тие не 

стекнале сппственпст на недвижнпста, се уредува сппред пдредбите на пблигаципнптп 

правп. 
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Спгласнп шлен 5 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси - Вп заснпвуваоетп на 

пблигаципните пднпси и пстваруваоетп на правата и пбврските пд тие пднпси ушесниците 

се дплжни да се придржуваат кпн нашелптп на спвеснпст и шеснпст. 

Спгласнп шлен 10 став 1 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси - Фшесниците вп 

пблигаципнипт пднпс се дплжни да ја изврщат свпјата пбврска и се пдгпвпрни за 

нејзинптп испплнуваое. 

Спгласнп шлен 18 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси - Дпгпвпрпт е склушен кпга 

дпгпвпрните страни се сппгпдиле за сущтествените спстпјки на дпгпвпрпт. 

Спгласнп шлен 113 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси - Вп двпстраните дпгпвпри, 

кпга една страна не ќе ја испплни свпјата пбврска, другата страна, акп не е ппределенп 

нещтп другп, мпже да бара испплнуваоетп на пбврските или ппд улпвите предвидени вп 

натампщните шленпви, да гп раскине дпгпвпрпт сп прпста изјава, акп раскинуваоетп на 

дпгпвпрпт не настапува сппред самипт закпн, а вп секпј слушај има правп на надпмест на 

щтетата. 

Спгласнп шлен 114 став 1 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси - Кпга испплнуваоетп 

на пбврската вп ппределенипт рпк е сущтествена спстпјка на дпгпвпрпт, па дплжникпт не 

ќе ја испплни пбврската вп тпј рпк, дпгпвпрпт се раскинува сппред самипт закпн. Спгласнп 

став 3 пд пвпј шлен - Кпга дпверителпт барал испплнуваое, па не гп дпбил вп разумен рпк, 

мпже да изјави дека гп раскинува дпгпвпрпт. 

Спгласнп шлен 119 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси -  Дпверителпт кпј ппради 

неиспплнуваое на дплжникпвата пбврска гп раскинува дпгпвпрпт, дплжен е тпа да му гп 

спппщти на дплжникпт без пдлагаое. 

Спгласнп шлен 121 став 1 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси - Сп раскинуваоетп на 

дпгпвпрпт двете страни се пслпбпдени пд свпите пбврски, псвен пд пбврската за 

надпмест на евентуалната щтета. Сппред став 4 пд пвпј шлен - Секпја страна и дплжи на 

другата надпмест за кприста щтп вп медувреме ја имала пд пна щтп е дплжна да гп врати, 

пднпснп да гп надпмести. Спгласнп став 5 - Страната щтп враќа пари е дплжна да плати 

казнена камата пд денпт кпга ја примила исплатата. 

Спгласнп шлен 442 став 1 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси - Сп дпгпвпрпт за 

прпдажба прпдавашпт се пбврзува предметпт щтп гп прпдава да му гп предаде на 

купувашпт така щтп купувашпт да стекне правп на сппственпст , а купувашпт се пбврзува да 

му ја плати на прпдавашпт цената. 
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Спгласнп шлен 443 став 1 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси - Дпгпвпрпт за 

прпдажба на недвижни предмети мпра да биде склушен вп писмена фпрма.Спгласнп став 

2 пд пвпј шлен - Пптписите на дпгпвпрните страни кај дпгпвпрпт за прпдажба на 

недвижнпсти се заверуваат кај нптар. 

Спветпт на пвпј суд, цени дека првпстепенипт суд правилнп ги применил 

гпренаведените закпнски пдредби, имајќи предвид дека вп кпнкретнипт слушај се рабпти 

за двпстранп пбврзувашки дпгпвпр, вп кпј испплнуваоетп на пбврската вп ппределенипт 

рпк е сущтествена спстпјка на истипт, а пд изведените дпкази вп текпт на ппстапката, 

несппрнп утврдил дека тужителпт не ја исплатил целпснп дпгпвпрената купппрпдажна 

цена и другите дппплнителни трпщпци за предметнипт стан, иакп за испплнуваое на 

пбврската бил ппвикан пд страна на туженипт, да ги испплни превземените пбврски пд 

истипт дпгпвпр, ппсебнп щтп испплнуваоетп на пбврската е услпв за дпбиваое на 

упптребна дпзвпла и запищуваое на етажната сппственпст на целипт пбјект. Оттука, 

спветпт на пвпј суд  смета дека се испплнети предвидените закпнски претппставки за 

раскинуваое на дпгпвпр пп сила на закпнпт, пд каде и несппрнп прпизлегува 

непснпванпста на предметнптп тужбенп бараое, а сп тпа пдлука на првпстепенипт суд ја 

прави правилна и закпнита.   

Овпј суд ги имаще предвид и пстанатите жалбени навпди, медутпа за истите 

сметаще дека се ирелевантни за ппинаквп пдлушуваое пп пднпс на жалбата изјавена 

прптив првпстепената пресуда. 

Ппради сетп пва, спгласнп пдредбите пд шлен 357 пд ЗПП, се дпнесе пваа пресуда 

какп вп изреката на истата. 

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр.1390/13 пд 10.11.2014 гпдина. 
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5. Тужителпт нема правп на надпмест на материјална и нематеријална  штета 

ппради тпа штп прптив негп се впдела истрага затпа штп сп пдредбите пд чл.549 

и пд чл.553 пд ЗКП е предвиденп дека правп на надпместпк на штета има самп 

лице кпе билп непправданп псуденп или кпе билп непснпванп лишенп пд 

слпбпда, а вп случајпв на тужителпт какп извршител не му била пдредена мерка 

притвпр и не бил псуден, туку пп спрпведуваоетп истрагата била запрена затпа 

штп јавнипт пбвинител дал изјава за пткажуваое пд гпнеое. Впдеоетп на 

истрага не претставува пснпв за надпмест на материјална и нематеријална  

штета без да бидат испплнети услпвите предвидени вп  чл.549 и пд чл.553 пд 

ЗКП. 

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

  АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Африм Јакупи – 

претседател на спветпт, Лидија Кузманпска - Башевска и Лилјана Ицкпва – шленпви на 

спветпт, вп правната рабпта на тужителите изврщителпт В. М., именуван за ппдрашје на 

Оснпвен суд Г. и К., и В.М. пд с.В., застапувани пд пплнпмпщникпт Ф. Е. – адвпкат пд К., 

прптив тужените Р. М., застапувана пд застапникпт Ш.М. – дражавен правпбранител за 

ппдрашје К., и К. на изврщители на РМ, застапувана пд пплнпмпщникпт С. Ј. – адвпкат пд 

С., за надпмест на щтета, вреднпст на сппрпт 3.055.898,00 денари, пдлушувајќи пп жалбата 

на тужената Р. М. изјавена преку застапникпт и пп жалбата на тужителите изјавена преку 

пплнпмпщникпт, прптив пресудата на Оснпвнипт суд вп Кишевп П4.бр.103/2015 пд 

26.02.2016 гпдина, на нејавна седница на спветпт пдржана на ден 10.11.2016 гпдина, ја 

дпнесе следната: 

П Р Е С У Д А 

ЖАЛБАТА на тужената Р. М., изјавена преку застапникпт Ш. М. – државен 

правпбранител за ппдрашје К., СЕ УСВПЈУВА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд вп Кишевп П4.бр.103/2015 пд 26.02.2016 гпдина, ппд 

став 1 пд изреката и ппд став 2  вп делпт на пдлуката за трпщпците на ппстапката, СЕ 

ПРЕИНАЧУВА И СЕ ПРЕСУДУВА: 

Уужбенптп бараое на тужителпт изврщител В. М. именуван за ппдрашјетп на 

Оснпвен суд Г. и Оснпвен суд К. и на тужителпт В. М. пд с.В. да се задплжи тужената Р. М. 

да му исплати на тужителпт изврщителпт В. М. пд К., а на име щтета, пп пснпв на плати и 

придпнеси, какп и трпщпци за редпвнп пдржуваое на канцеларијата вп перипд на 
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суспензија суми вп изнпс какп следува: - 462.407,00 денари пп пснпв плати, 50% пд плати 

и 100% придпнеси пд плати за врабптените за перипдпт пд ..... гпдина дп ..... гпдина сп 

камата пп стапка на казнена камата щтп важела на ппследнипт ден на пплугпдиетп щтп му 

претхпделп на текпвнптп пплугпдие (референтна стапка) згплемена за десет прпцентни 

ппени, сметанп пд денпт на ппднесуваое на тужбата ....... гпдина, дп кпнешната исплата; – 

104.890,00 денари на име закупнина сп камата пп стапка на казнената камата щтп важела 

на ппследнипт ден на пплугпдиетп щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие 

(референтна стапка) згплемена за десет прпцентни ппени, сметанп пд денпт на 

ппднесуваое на тужбата ..... гпдина, дп кпнешната исплата; – 13.467,00 денари за 

пдржуваое на прпграм за евиденција на бараоа за изврщуваое щтп е задплжителен 

пблик на електрпнска фпрма на впдеое евиденицја кај сите изврщители сп камата пп 

стапка на казнената камата щтп важела на ппследнипт ден на пплугпдиетп, щтп му 

претхпделп на текпвнптп пплугпдие (референтна стапка) згплемена за десет прпцентни 

ппени сметанп пд денпт на ппднесуваое на тужбата ....... гпдина, дп кпнешната исплата; -

12.467,00 денари за задплжителнп псигуруваое пд пдгпвпрнпст пд щтета сп камата пп 

стапка на казнената камата щтп важела ппследнипт ден на пплугпдиетп щтп му 

претхпделп на текпвнптп пплугпдие (референтна стапка) згплемена за десет прпцентни 

ппени, сметанп пд денпт на ппднесуваое на тужбата ...... гпдина, дп кпнешната исплата; -

16.870,00 денари за електришна енергија вп канцеларијата за сппрнипт перипд платени се 

сметки вп изнпс пд 16.870,00 денари сп камата пп стапка на казнената камата щтп важела 

на ппследнпт ден на пплугпдиетп щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие (референтна 

стапка) згплемена за десет прпцентни ппени сметанп пд денпт на ппднесуваое на 

тужбата ... гпдина, дп кпнешната исплата; -10.641,00 денари за мпбилен телефпн самп за 

изнпс на дпгпвпрената месешна тарифа без вклушени разгпвпри, какп и дпгпвпрна пбврска 

на тужителпт кпн У.М., сп камата пп стапка на казнената камата щтп важела на ппследнпт 

ден на пплугпдиетп, щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие (референтан стапка) 

згплемена за десет прпцентни ппени, сметанп пд денпт на ппднесуваое на тужбата .... 

гпдина, дп кпнешната исплата; -11.148,00 денари за фиксен телефпн самп за изнпс на 

месешна тарифа без вклушени разгпвпри, какп пбврска на тужителпт кпн пператпрпт, сп 

камата пп стапка на казнената камата щтп важела на ппследнпт ден на пплугпдиетп щтп 

му претхпделп на текпвнптп пплугпдие (референтна стапка) згплемена за десет 

прпцентни ппени, сметанп пд денпт на ппднесуваое на тужбата .... гпдина, дп кпнешната 

исплата; -5.408,00 денари кпмунални услуги за спбираое смет сп камата пп стапка на 

казнената камата щтп важела на ппследнипт ден на пплугпдиетп щтп му претхпделп на 

текпвнптп пплугпдие (референтна стапка) згплемена за десет прпцентни ппени, сметанп 

пд денпт на ппднесуваое на тужбата ...... гпдина, дп кпнешната исплата; и 2.300,00 денари 

за кпмунална такса за фирмарина сп камата пп стапка на казнената камата щтп важела на 

ппследнпт ден на пплугпдиетп щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие (референтна 
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стапка) згплемена за десет прпцентни ппени, сметанп пд денпт на ппднесуваое на 

тужбата .... гпдина, дп кпнешната исплата, СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНП.   

СЕ ЗАДПЛЖУВААТ тужителите да и платат на тужената Република Македпнија на 

име трпщпци на ппстапката изнпс пд 76.674,00 денари, вп рпк пд 15 дена пп приемпт на 

пваа пресуда. 

ППГПЛЕМПТП БАРАОЕ на тужената  да се задплжат тужителите да и платат на име  

трпщпци на ппстапката пд дпсуденипт изнпс пд 76.674,00 денари, дп ппбаранипт изнпс пд 

92.820,00 денари, СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНП.   

ЖАЛБАТА на тужителите изврщител В. М., именуван за ппдрашје на Оснпвен суд Г. 

и К., и В. М. пд с.В., изјавена преку пплнпмпщникпт Ф. Е. - адвпкат пд К., СЕ ПДБИВА КАКП 

НЕПСНПВАНА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд вп Кишевп П4.бр.103/2015 пд 26.02.2016 гпдина, ппд 

став 2 пд изреката псвен вп делпт на пдлуката за трпщпците на ппстапката, СЕ 

ППТВРДУВА.    

      П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд вп Кишевп сп ппбиваната пресуда ппд став 1 пд изреката делумнп гп 

усвпил тужбенптп бараое на тужителпт изврщител В. М. именуван за ппдрашјетп на 

Оснпвен суд Г. и К. и В. М. пд с.В., па ја задплжил тужената Р. М. да му исплати на 

тужителпт изврщител В. М., на име щтета, пп пснпв на плати и придпнеси, какп и трпщпци 

за редпвнп пдржуваое на канцеларијата вп перипдпт на суспензија суми вп изнпси сп 

закпнска казнена камата какп щтп е наведенп вп изреката на првпстепената пресуда, а 

ппд став 2 гп пдбил какп непснпванп тужбенптп бараое на тужителпт В. М. пд с.В. сп кпе 

бара да се задплжи тужената РМ да му ја надпмести материјалната и нематеријалната 

щтета и тпа материјална щтета ппради изгубена дпбивка пд нерабптеоетп вп перипдпт на 

суспензија вп изнпс пд 1.466.503,00 денари сп камата пп стапка на казнената камата щтп 

важела на ппследнпт ден на пплугпдиетп щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие 

(референтната стапка) згплемена за псум прпцентни ппени сметанп пд денпт на 

ппднесуваое на тужбата дп кпнешната исплата, какп и наматеријална щтета и тпа за 

нарущен углед, дпстпинствп и шест вп пкплината вп изнпс пд 500.000,00 денари, за 

дущевни бплки ппради ппвреда на лишните права ппради непснпваната суспензија пд 

рабпта вп изнпс пд 450.000,00 денари или вкупнп изнпс на нематеријална щтета пд 

950.000,00 денари сп пресметана камата пп стапка на казнената камата щтп важела на 

ппследнпт ден пд пплугпдиетп щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие (референтна 

стапка) згплемена за десет прпцентни ппени сметанп пд денпт на ппднесуваое на 
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тужбата дп кпнешната исплата. Судпт пдлушил секпја странка да ги снпси свпите трпщпци 

пп ппстапката.  

Незадпвплна пд првпстепената пресуда пстанала тужената Р. М. кпја преку 

застапникпт изјавила навремена жалба сп кпја ја ппбива пресудата ппради сите пришини 

предвидени сп шл.342 пд ЗПП сп предлпг жалбата да се усвпи, првпстепената пресуда да 

се укине и предметпт да се врати на ппвтпрнп судеое или пак меритпрнп да се пдлуши 

така щтп да се пдбие тужбенптп бараое какп непснпванп, а да се задплжат тужителите да 

ги надпместат трпщпците пп ппстапката кпи претхпднп се пријавени и трпщпците за  

жалба. 

Незадпвплни пд првпстепената пресудата пстанале тужителите кпи преку 

пплнпмпщникпт изјавиле навремена жалба сп кпја ја ппбиваат пресудата вп делпт ппд 

тпшка 2 пд изреката и за пдлуката за трпщпците ппради сите пришини предвидени сп 

шл.342 пд ЗПП сп предлпг жалбата да се уважи, пбжалената пресуда да се укине вп 

ппбиванипт дел и предметпт да се врати на ппвтпрнп судеое на првпстепенпт суд. 

Одгпвпри на жалбите не се ппднесени. 

Апелаципнипт суд вп Гпстивар, испитувајќи ја ппбиваната пресуда спгласнп сп 

шл.351 и шл.354 пд ЗПП, ценејќи ги жалбите и списите вп предметпт, најде дека: 

 Жалбата на тужената Република Македпнија е пснпвана. 

Жалбата на тужителите е непснпвана. 

Испитувајќи ја ппбиваната пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на шл.354 пд ЗПП на стпрени сущтествени 

ппвреди на пдредбите на парнишната ппстапка пд шл.343 ст.2 т.1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 и 15 

пд ЗПП, пвпј суд најде дека се непснпвани жалбените навпди на странките дека сп 

првпстепената пресуда е стпрена сущтествена ппвреда на пдредбите на парнишната 

ппстапка пд шл.343 ст.2 т.14 пд ЗПП затпа щтп пресудата е јасна, разбирлива, без 

прптиврешнпсти ппмеду пбразлпжениетп и изреката, сп дпвплнп пришини за рещителните 

факти, а утврдените факти прпизлегуваат пд изведените дпкази ппради щтп истата мпже 

вп целпст да се испита. 

 Непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба. 

Сп ппбиваната пресуда првпстепенипт суд утврдил дека сп рещение 

КИ.бр.258/2010 пд 03.02.2011 гпдина дпнесенп пд истражен судија на Оснпвен суд – Г., а 

пп бараое за спрпведуваое на истрага КО.бр.398/10 пд 18.11.2010 гпдина на ОЈО – Г., 
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спрпведена е истрага прптив тужителпт за кривишнп делп Неспвеснп рабптеое вп 

службата пп шл.353-В ст.3 в.в. сп шл.24 пд КЗ. Сп рещение ДП.бр.314 пд 11.04.2011 гпдина 

дпнесенп пд страна на дисциплинската кпмисија при Кпмпрата на изврщители на РМ на 

тужителпт му е изрешена мерка Привремена забрана за врщеое на дплжнпст изврщител 

за перипд дпдека трае истрагата, а какп пблигатпрна суспензија пп сила на Закпнпт за 

изврщуваое. Сп рещение КИ.бр.258/2010 пд 07.11.2011 гпдина на истражен судија на 

Оснпвен суд – Г. запрена е истрагата прптив тужителпт, а сп рещение ДП.бр.314 пд 

21.11.2011 гпдина дпнесена пд дисциплинската кпмисија при Кпмпрата на изврщители на 

РМ на тужителпт му е птппвикана привремената забрана за врщеое на дплжнпст 

изврщител. Кај првптужителпт вп мпментпт на суспензија псвен изврщителпт пднпснп 

првптужителпт биле врабптени и лицата Б. В., С. А., У. Д. и М. А. за кпи щтп првптужителпт 

дпдека траела суспензијата пднпснп за м.април и мај 2011 гпдина им е исплаќан 

надпмест за плата и придпнеси, дпдека пак за м.јуни, јули, август, септември, пктпмври и 

заклушнп дп 7-ми нпември 2011 гпдина им е исплаќанп 50% пд платата, дпдека пак 

придпнесите 100% и за пвпј временски перипд на сите шетвприца врабптени и 

изврщителпт пд сметката на изврщителпт пп пснпв на плата и придпнеси исплатени се 

462.407,00 денари. За време на суспензијата првптужителпт ја пдржувал канцеларијата и 

ги исплаќал редпвнп текпвните пбврски за пдржуваое на истата и тпа за закупнина на 

канцаларијата за сппрнпт перипд исплатил 104.809,00 денари, за пдржуваое на прпграм 

за евиденција на бараоа за изврщуваое исплатил 13.264,00 денари, за задплжителнп 

псигуруваое за сппрнипт перипд исплатил 12.467,00 денари, за пптрпщена електришна 

енергија изнпс пд 16.870,00 денари, за мпбилен телефпн без вклушени разгпвпри изнпс пд 

10.641,00 денари, за фиксен телефпн без вклушени разгпвпри изнпс пд 11.148,00 денари, 

за кпмунални услуги за сппрнипт перипд изнпс пд 5.408,00 денари и за фирмарина истп 

така за сппрнипт перипд изнпс пд 1.533,00 денари. Од страна на министерпт за правда 

дпнесенп е рещение бр....... пд ..... гпдина за именуваое заменик на изврщител и тпа какп 

заменик на изврщителпт В. М. е именуван изврщителпт М. Д., именуван за ппдрашјетп О., 

С.и Оснпвнипт суд Д.. 

Пп пценка на пвпј суд ваквата фактишка спстпјба е правилнп и целпснп утврдена. 

 Вп жалбата на тужената Р. М. се наведува дека првпстепенипт суд вп кпнкретнипт 

слушај неправилнп пдлушил дека тужената има пбврска да ја надпмести материјалната 

щтета щтп тужителпт ја претрпел за време на суспензијата, а бил суспендиран ппради 

спрпведена истрага прптив негп. Вп кпнкретната ситуација нема прптивправнп дејствие на 

тужената, бидејќи впдеоетп на истражна ппстапка никаде не е дефиниранп какп 

прптивправнп спгласнп сп пдредбите каде е регулирана ппстапката за надпмест на щтета, 

рехабилитација и за пстваруваое на други права на лица непправданп псудени и 

непснпванп или незакпнски лищени пд слпбпда. Сп ЗКП никаде не е предвиденп 
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надпмест на щтета за впдеое на истрага ппради щтп ппгрещнп е применетп 

материјалнптп правп вп пднпс на усвпенипт дел на тужбенптп бараое за надпмест на 

щтета. 

Ваквипт жалбен навпд пп пцена на пвпј суд е пснпван затпа щтп првпстепенипт суд 

неправилнп гп применил материјалнптп правп и тпа шл.141 и шл.178 пд Закпнпт за 

пблигаципните пднпси  спгласнп кпи гп усвпил бараоетп за надпмест на материјална 

щтета щтп тужителпт какп изврщител ја претрпел ппради неврщеое на дплжнпста, 

бидејќи му била изрешена привремена забрана за врщеое на дплжнпста изврщител 

ппради тпа щтп прптив негп се впдела истрага врз пснпва на рещениетп КИ.бр.258/2010 

пд 03.02.2011 гпдина на истражнипт судија на Оснпвен суд – Г.. Овие пдредби пд Закпнпт 

за пблигаципните пднпси вп кпнкретнипв слушај не мпжат да се применат затпа щтп 

пснпвпт за пдгпвпрнпста на тужената за щтетата щтп тужителите ја претрпеле ппради 

впдеоетп на кривишна ппстапка е регулиран сп пдредбите пд Закпнпт за кривишната 

ппстапка. Сп пдредбите пд шл.549 и пд шл.553 пд ЗКП е предвиденп дека правп на 

надпместпк на щтета има самп лице кпе билп непправданп псуденп или кпе билп 

непснпванп лищенп пд слпбпда. Вп слушајпв на тужителпт какп изврщител не му била 

пдредена мерка притвпр и не бил псуден, туку пп спрпведената истрага сп рещение 

КИ.бр.258/10 пд 07.11.2011 гпдина на истражнипт судија на Оснпвен суд – Г. била запрена 

истрагата затпа щтп јавнипт пбвинител дал изјава за пткажуваое пд гпнеое. Впдеоетп на 

истрага не претставува пснпв за надпмест на материјална и нематеријална  щтета без да 

бидат испплнети услпвите предвидени вп  шл.549 и пд шл.553 пд ЗКП ппради щтп пвпј суд 

ја преинаши првпстепената пресуда вп усвпенипт дел пд тужбенптп бараое и пдлуши какп 

ппд став 1 пд изреката на пваа пдлука, а спгласнп сп шл.361 т.4 пд ЗПП. 

 Вп жалбата на тужителите се наведува дека какп пришина за пдбиваое на 

тужбенптп бараое за материјална щтета какп изгубена дпбивка судпт ппгрещнп наведува 

дека тужителпт В. М. таквата щтета ја бара какп физишкп лице, а не какп изврщител, 

дпдека какп пришина за пдбиваое на тужбенптп бараое за нематеријална щтета судпт 

истп така неправилнп наведува дека тужителпт не бил пгласен за винпвен, ниту бил на 

издржуваое на казна затвпр. Медутпа, сп ниту една пдредба пд Закпнпт за пблигаципните 

пднпси правптп на надпмест на щтета не е услпвена сп претхпднп дпнесена пресуда за 

пгласуваое за винпвен или сп издржуваое на казна затвпр. Щтетата мпже да настане и 

без испплнуваое на пвие услпви, а тпа щтп Закпнпт за кривишна ппстапка вп пдредбите пд 

шл.526 дп шл.534 уредува ппсебна ппстапка за надпмест на щтета на лица непправданп 

псудени и непснпванп и незакпнитп лищени пд слпбпда е ппсебна ппстапка за надпмест 

на щтета самп вп тие слушаи. Вп слушајпв не се рабпти за бараое на надпмест на щтета пп 

тпј пснпв, туку се бара надпмест на щтета пришинета пд Р. М.какп пдгпвпрнп правнп лице 

вп смисла на шл.158 пд ЗОО, а кпја щтета е пришинета пд прган на туженипт вп врщеое 
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или вп врска сп врщеое на свпите функции. Од изведените дпкази се утврдува дека 

туженптп правнп лице вп врщеое на свпјата функција преку негпвите пргани е пдгпвпрнп 

за надпместпк на щтета затпа щтп се дпкажа дека прганите на туженипт имале ппгрещна 

прпценка дека има пснпванп спмнение дека е стпренп кривишнп делп.  

Ваквите жалбени навпди пвпј суд пцени дека се непснпвани. Вп слушајпв 

тижителите бараат надпмест на материјална и нематеријална щтета претрпена ппради 

впдеое на истрага и правптп и дплжнпста за надпмест на щтета пп пснпв на впдеое на 

кривишна ппстапка е регулиран сп шл.549 и пд шл.553 пд ЗКП прешистен текст (Службен 

весник на РМ бр.150/10), а не сп шл.158 пд ЗОО. Спгласнп сп наведените закпнски 

пдредби пд ЗКП тужителите немаат правп на надпмест на щтета затпа щтп не се 

испплнети услпвите предвидени сп пвие пдредби ппради пришините изнесени вп 

пдгпвпрпт на жалбените навпди вп жалбата на тужената.  

Ппради пва, а спгласнп пдредбата пд шл.357 пд ЗПП, се пдлуши какп ппд став 2 пд 

изреката на пваа пдлука.  

Сп пглед дека вп целпст ја загубија парницата, пвпј суд ги задплжи тужителите 

спгласнп сп шл.148, шл.149, шл.158 и шл.160 пд ЗПП да и ги надпместат на тужената 

Република Македпнија трпщпците на ппстапката вп вкупен изнпс пд 76.674,00 денари и 

тпа  за спстав на пдгпвпр на тужба изнпс пд 4.485,00 денари,  за застапуваое на 12 

рпшищта пп 5.382,00 денари или вкупнп 64.584,00 денари и за спстав на жалба изнпс пд 

7.605,00 денари. Ппгплемптп бараое на тужената да се задплжат тужителите да и ги 

надпместат трпщпци на ппстапката вп изнпс пд 92.820,00 денари над дпсуденипт изнпс пд 

76.674,00 денари пвпј суд гп пдби какп непснпванп затпа щтп следува надпмест за 

застапуваое на 12 рпшищта, а не за застапуваое на 15 рпшищта какп щтп е баранп сп 

трпщкпвникпт.  

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР ГЖ.бр.524/16 пд 10.11.2016 гпдина 
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6. Тужителпт нема правп да бара надпмест на штета пд тужените затпа штп тпј се 

грижел за живптпт и здравјетп на сега ппкпјната вп перипдпт пд 1999 дп 2009 

гпдина штп гп чинелп 19.200 евра иакп тужените биле дплжни тпа да гп прават, 

бидејќи тужителпт грижата на сега ппкпјната и ја давал дпбрпвплнп иакп знаел  

дека ппстпи пплнпважен дпгпвпр за издршка ппмеду ппкпјната и тужените и 

дека не е дплжен да се грижи за неа.  

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите   м-р Велкп 

Стращевски - претседател на спветпт, Лидија Кузманпска - Башевска и Беким Мехмеди – 

шленпви на спветпт, вп правната рабпта на тужителпт Д. К. пд Б. – Р. С., застапуван пд 

пплнпмпщникпт А.М. – адвпкат пд У., прптив тужените Ј. К. и Г. К., двајцата пд У., 

застапувани пд пплнпмпщникпт Љ. Р. – адвпкат пд У., за надпмест на щтета, вреднпст на 

сппрпт 19.200,00 евра, пдлушувајќи пп жалбата на тужителпт изјавена преку 

пплнпмпщникпт, прптив пресудата на Оснпвнипт суд вп Уетпвп П4-255/14 пд 01.07.2015 

гпдина, на нејавна седница на спветпт пдржана на 10.05.2016 гпдина, ја дпнесе следната:  

П  Р  Е  С  У  Д  А 

ЖАЛБАТА на тужителпт Д. К. пд Б. – Р. С., изјавена преку пплнпмпщникпт А. М. – 

адвпкат пд У., СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд вп Уетпвп П4-255/14 пд 01.07.2015 гпдина, СЕ 

ППТВРДУВА. 

П б  р  а  з  л  п  ж  е  н  и  е 

Оснпвнипт суд вп Уетпвп сп ппбиваната пресуда гп пдбил  тужбенптп бараое на 

тужителпт ппради немаое на пасивна легитимација на тужените, а сп кпе ппбарал да се 

задплжат тужените да му платат на име надпмест на щтета за издрщката на сега ппкпјната 

Д. У., бивща пд У., за време пд 10 гпдини сметанп …… гпдина дп … гпдина, сума вп вкупен 

изнпс пд 19.200,00 евра сп закпнска казнена камата сметанп пд ппднесуваое на тужбата 

дп кпнешната исплата, какп и да тужителпт ги ппдигне влпжените средства на име на 

ппкпјната Д. У. пд УУК Б.на щтедна книщка бр……. вп изнпс пд 10.090,00 денари и да ги 

снпсат парнишните трпщпци, а сетп тпа вп рпк пд 15 дена пп правпсилнпста на пресудата 

ппд закана на присилнп изврщуваое. Судпт гп задплжил тужителпт  на тужените да им ги 

надпмести трпщпците стпрени вп ппстапката вп изнпс пд 95.353,00 денари вп рпк пд 15 

дена пп правпсилнпста на пресудата, а ппд страв на присилнп изврщуваое. 
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Незадпвплен пд првпстепената пресуда пстанал тужителпт кпј преку 

пплнпмпщникпт изјавил навремена жалба сп кпја ја ппбива пресудата ппради сите 

пришини предвидени сп шл.342 пд ЗПП, какп и ппради пдлуката за трпщпците на 

ппстапката, сп предлпг жалбата да се уважи, ппбиваната пресуда да се преинаши така щтп 

тужбенптп бараое да се усвпи какп пснпванп или пресудата да се укине и предметпт да се 

врати на првпстепенипт суд на ппвтпрнп судеое.  

Одгпвпр на жалба не е ппднесен. 

Апелаципнипт суд Гпстивар, испитувајќи ја ппбиваната пресуда спгласнп сп шл.351 

и шл.354 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите вп предметпт, најде дека: 

Жалбата е непснпвана. 

Испитувајќи ја ппбиваната пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на шл.354 пд ЗПП на стпрени сущтествени 

ппвреди на пдредбите на парнишната ппстапка пд шл.343 ст.2 т.1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 и 15 

пд ЗПП, пвпј суд најде дека е непснпван жалбенипт навпд дека сп првпстепената пресуда 

е стпрена сущтествена ппвреда на пдредбите на парнишната ппстапка пд шл.343 ст.2 т.14 

пд ЗПП затпа щтп пресудата е јасна, разбирлива, без прптиврешнпсти ппмеду 

пбразлпжениетп и изреката, сп дпвплнп пришини за рещителните факти, а утврдените 

факти прпизлегуваат пд изведените дпкази ппради щтп истата мпже вп целпст да се 

испита. 

Непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба. 

Сп ппбиваната пресуда првпстепенипт суд утврдил дека на ден 17.10.1996 гпдина 

ппмеду ппкпјната Д. У., какп примател на дпживптна издрщка, и Ј. К. и Г. К., какп даватели 

на дпживптна издрщка, бил склушен дпгпвпр за дпживптна издрщка заверен пд 

Опщтински суд – У. ппд ОВ.бр…. на ден ….. гпдина. Сп пресуда на Оснпвен суд – У. П.бр.. 

пд .. гпдина, а правпсилна на ден ….. гпдина, тужбенптп бараое на тужителката (сега 

ппкпјната Д. У.) прптив тужените Ј. и Г. К. за раскинуваое на дпгпвпрпт за дпживптна 

издрщка ОВ.бр.. пд … гпдина билп пдбиенп какп непснпванп. И ппсле правпсилнп 

заврщенипт сппр ппкпјната Д. завела и друг сппр, тужба за раскинуваое на дпгпвпрпт за 

дпживптна издрщка. Оснпвнипт суд вп У. сп пресуда П.бр….. пд … гпдина гп усвпил 

тужбенптп бараое на тужителката Д. У. и дпгпвпрпт за дпживптна издрщка ОВ.бр…. пд 

…….. гпдина гп раскинал и кпнстатирал дека истипт не прпизведува правнп дејствп. 

Медутпа, Апелаципнипт суд вп С. сп пресуда ГЖ.бр…. пд ……. гпдина жалбата на тужените 

ја усвпил, пресудата на Оснпвен суд вп У. ја преинашил и тужбенптп бараое на 

тужителката Д. У. гп пдбил какп непснпванп. Прптив втпрпстепената пресуда тужителката 
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Д. У. ппднесла ревизија, а сп рещение на Врхпвен суд на РМ Рев.бр…… ревизијата изјавена 

пд страна на тужителката Д. У. е птфрлена какп недпзвплена. Ппмеду сега ппкпјната Д. У., 

какп примател на дпживптна издрщка, и тужителпт Д. К., какп давател на дпживптна 

издрщка, е склушен дпгпвпр за дпживптна издрщка вп Амбасадата на РМ вп Б. ппд бр… пд 

… гпдина. Сп правпсилна пресуда на Оснпвен суд – У. П.бр… пд … гпдина ппд тпшка 1 е 

пдбиенп тужбенптп бараое на тужителпт Д. К.пд Б.сп кпе ппбарал да се утврди дека 

дпгпвпрпт за дпживптна издрщка ОВ.бр….. пд ….. гпдина склушен ппмеду ппкпјната Д. У., 

какп примател на дпживптна издрщка, и тужените Ј. К. и Г. К., какп даватели на 

издрщката, е нищтпвен и какп такпв не прпизведува правнп дејствп. Ппд тпшка 2 

тужбенптп бараое на тужителпт Д. К. за да се утврди дека дпгпвпрпт за дпживптна 

издрщка  склушен вп Амбасадата на РМ вп Б. ппд бр… пд .. гпдина ппмеду сега ппкпјната Д. 

У., какп примател на дпживптната издрщка, и тужителпт Д. К., какп давател на 

дпживптната издрщка, е пплнпважен и какп такпв не прпизведува правнп дејствп гп 

пдбил какп непснпванп. Сп пресуда на Апелаципнен суд – Г. ГЖ.бр.. пд ….. гпдина жалбата 

на тужителпт Д. К. изјавена прптив пресудата П.бр.. пд .. гпдина на Оснпвен суд – У. е 

пдбиена какп непснпвана, а пресудата е пптврдена. 

Пп пценка на пвпј суд ваквата фактишка спстпјба е правилнп и целпснп утврдена. 

Вп жалбата се наведува дека тужените, иакп склушиле дпгпвпр за дпживптна 

издрщка сп сега ппкпјната Д. .T. никпгащ не и дале никаква издрщка пд пришина щтп 

ппкпјната Д. живеела кај тужителпт вп Б.. Щтетата щтп тужителпт ја трпел се спстпи вп 

издатпците щтп ги имал за исхрана, пблекуваое, пдржуваое на лишна хигиена на сега 

ппкпјната и на прпстприите вп кпи таа живеела, какп и за трудпт щтп тужителпт гп влпжил  

вп врска сп грижата и негуваоетп на ппкпјната вп текпт на 10 гпдини. Имптпт ппфатен сп 

дпгпвпрпт за дпживптна издрщка пстанува кај тужените, иакп тужените не дале никаква 

издрщка за сега ппкпјната. Напрптив тужителпт се грижел за живптпт и здравјетп на сега 

ппкпјната Д. пд 1999 дп 2009 гпдина и истипт врщел и ппгреб и ги снпсел ппгребните 

трпщпци за неа, а сп тпа тужителпт претрпел щтета вп вкупен изнпс пд 19.200 евра, а 

тужителпт има правп да ги ппдигне и влпжените средства на име на ппкпјната Д. У. пд УУК 

Б. пд щтедна книщка бр……. вп изнпс пд …. денари. 

Пп пцена на пвпј суд ваквите жалбени навпди се непснпвани. 

Сп шл.141 ст.1 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси е предвиденп дека тпј щтп сп 

вина ќе му пришини щтета на друг, дплжен е да ја надпмести. 

Вп кпнкретнипв слушај врз пснпва на дпказите изведени вп текпт на ппстапката 

правилнп е утврденп дека тужените не превзеле ниеднп дејствие сп кпе му пришиниле 

щтета на тужителпт. Щтетата шиј надпмест тужителпт гп бара вп пвпј сппр и кпја се спстпи 
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вп издатпците щтп тпј ги имал за исхрана, пблекуваое, пдржуваое на лишна хигиена на 

сега ппкпјната Д. У.  и на прпстприите вп кпи таа живеела, какп и за трудпт щтп тужителпт 

гп влпжил  вп врска сп грижата и негуваоетп на ппкпјната вп текпт на 10 гпдини не е 

ппследица на щтетнп дејствие предизвиканп пд тужените.Уужените имале склушенп 

дпгпвпр за дпживптна изрщка сп сега ппкпјната Д. У.  заверен пд Опщтински суд – У. ппд 

ОВ.бр… на ден .. гпдина, нп ппкпјната, какп примател на издрщката, сампвплнп заминала 

да живее вп Б. ппради щтп тужените немале реална мпжнпст да и ја дадат издрщката на 

щтп се пбврзале сп дпгпвпрпт, а ппкпјната не успеала вп судските сппрпви щтп ги впдела 

да гп раскине склушенипт дпгпвпр за дпживптна издрщка сп тужените ппради неппстпеое 

на закпнска пришина за раскинуваое на дпгпвпрпт. Уужителпт навпднп се  грижел за 

живптпт и здравјетп на сега ппкпјната Д. пд . дп .. гпдина щтп гп шинелп 19.200 евра, 

медутпа тпј не мпже да бара надпмест на пвпј изнпс на име на щтета затпа щтп грижата на 

сега ппкпјната и ја дал дпбрпвплнп сп пглед дека знаел дека ппстпи пплнпважен дпгпвпр 

за издрщка ппмеду ппкпјната и тужените и дека не е дплжен да се грижи за неа. 

Жалбенипт навпд дека тужителпт има правп да ги ппдигне влпжените средства на име на 

ппкпјната Д. У. пд УУК Б.пд щтедна книщка …. вп изнпс пд 10.090,00 денари  е непснпван 

затпа щтп тпа негпвп правп е утврденп сп рещениетп О.бр…….. пд ….. гпдина на нптарпт У. 

Б. пд У.. Ппради пвие пришини пвпј суд пцени дека првпстепенипт суд правилнп пдлушил 

кпга гп пдбил тужбенптп бараое на тужителпт затпа щтп утврдил дека не се испплнети 

закпнските услпви предвидени сп наведената закпнска пдредба за да тужените му гп 

надпместат на тужителпт паришнипт изнпс щтп гп ппбарува на име надпмест на щтета.  

Сп жалбата се ппбива првпстепената пресуда  и ппради пдлуката за трпщпците на 

ппстапката затпа щтп се ппгрещнп пдмерени без да се даде кпнкретнп пбразлпжение 

ппради кпи пришини тужителпт смета дека дпсудените трпщпците се ппгрещнп пдмерени 

ппради щтп пвпј суд не гп испитуваще пвпј жалбен навпд.  

Ппради пва, а спгласнп пдредбата пд шл.357 пд ЗПП, се дпнесе пваа пресуда какп 

вп изреката на истата. 

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр.1241/15 пд 10.05.2016 гпдина 

(Пваа пресуда е пптврдена сп пресуда на Врхпвен суд) 
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7. Oснпвани се жалбените навпди дека вп нашетп наследнп правп вп рамките на 

првипт и третипт наследен ред е дпзвплена непграничена примена на правптп 

на претставуваое, медутпа, сппред пвпј суд, вп втприпт наследен ред правптп на 

претставуваое се пграничува самп вп пднпс на пптпмците на браќата и сестрите 

кпга кпнкурираат на наследствп сп лицата кпи живееле вп трајна заедница кпи 

ги исклучуваат пптпмците на браќата и сестрите на пставителпт. Вп кпнкретнипт 

случај виднп пд списите вп предметпт, пставителпт нема пставенп брачен другар 

и наследници пд првипт наследен ред, ниту пак има пставенп браќа и сестри 

кпи штп гп надживеале пставителпт, така да се ппставува прашаоетп дали 

тужителките кпи се внуки пд сестрата на пставителпт би имале правп да гп 

наследат пставителпт пп правп на претставуваое преку нивната мајка – сестра 

на пставителпт и притпа би ја исклучиле пд наследствп тужената кпја штп е снаа 

на пставителпт и кпја живеела вп трајна заедница сп пставителпт се дп негпвата 

смрт. 

 

 
 

 АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите: м-р Велкп 

Стращевски - претседател на спветпт, м-р Али Алиу и Беким Мехмеди - шленпви на 

спветпт, вп правната рабпта на тужителките П.Д. пд У. и О.П. пд У., прптив туженaтa С.J. пд 

У., пснпв правп на наследствп, вреднпст 40.000,00 денари, пдлушувајќи пп жалбата на 

тужената изјавена преку пплнпмпщникпт Д.С., адвпкат пд У., прптив Пресудата на 

Оснпвнипт суд Уетпвп П1.бр.641/2017 пд 13.03.2018 гпдина, на нејавна седница на 

спветпт пдржана на ден 27.12.2018 гпдина, гп дпнесе следнптп: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЖАЛБАТА на туженaтa С.J. пд У. изјавена преку пплнпмпщникпт Д.С. адвпкат пд У., 

СЕ УВАЖУВА.  

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд Уетпвп П1.бр.641/2017 пд 13.03.2018 гпдина, СЕ 

УКИНУВА  и предметпт се враќа на првпстепенипт суд на ппвтпрнп судеое.  

П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд Уетпвп сп пбжалената пресуда гп усвпил тужбенптп браоена 

тужителите П.Д. пд У. ул.... сп ЕМБГ... и О.П. пд У. ул.... сп ЕМБГ .... Се утврдува дека 

тужителите П.Д. пд У. и О.П. пд У., вп пставинскипт предмет О.бр.660/17, заведен пред 

Оснпвен суд Уетпвп, а се впди пред нптар С.Д. В. пд У. ппд ФДР.бр..., за пставина на 
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пставителпт А.Ј. бивщ пд У., имаат правп какп единствени закпнски наследници, и тпа какп 

наследници пд втпр наследен ред да ја наследат целата пставинска маса на ппкпјнипт 

кпја се спстпи пд: Недвижен импт: 1/4 идеален дел дп КП.бр... дел 3 на виканп 

местп/улица Г. култура зз н, 3-та класа вп ппврщина пд 67 м2 ппищанп пп ИЛ.бр... на КО У.; 

1/4 идеален дел дп КП.бр... дел 3 на виканп местп/улица Д. култура зз пс, 5-та класа вп 

ппврщина пд 1587 м2 ппищанп пп ИЛ.бр... на КО У. Впн Гр.; 1/4 идеален дел дп КП.бр... 

дел 3 на виканп местп/улица Д. култура зз лз, 2-ра класа вп ппврщина пд 781 м2 ппищанп 

пп ИЛ.бр... на КО У. Впн Гр.; Движен импт: Паришни средства на сметка бр...., бр. На 

щтедна книщка ..., спгласнп денарска щтедна книщка  при У.У.К. Б. а.д. С.; Паришни 

средства на денарска щтедна книщка бр...., сп бр. на щтедна книщка ..., спгласнп денарска 

щтедна книщка  при У.У.К. Б. а.д. С.; Средства при С. Б. а.д. С. сп ИД на кпмитент ..., сметка 

на кпмитент .... и Обврзница сп нпминална вреднпст пд 549.30 евра на сметка бр.... ЕМБГ 

....-евидентиранп вп регистарна пбврзници спгласнп ппдатпци пд девизни щтедни 

влпгпви сп бр.на щтедна партија ..., И тпа секпја пд тужителките на пп Т пд целпкупната 

пставинска маса. Се задплжува тужената С.Ј. пд У. сп ЕМБГ ... да им гп признае правптп на 

населдуваое на тужителите П.Д. и О.П., и тпа на целпкупната пставинска маса на 

ппкпјнипт А.Ј. бивщ пд У., какп негпви единствени закпнски наследници. Се задплжува 

тужената да ги надпмести предизвиканите прпцесни трпщпци на тужителите сплидарнп 

сетп вп изнпс пд 29.130,00 денари сетп вп рпк пд 15 дена пп приемпт на пресудата ппд 

страв пд присилнп испплнение.  

Незадпвплна пд првпстепената пресуда пстанала тужената кпја преку 

пплнпмпщникпт Д. С. адвпкат пд У., сп навремена жалба ја ппбива истата ппради 

сущтествена ппвреда на пдредбите на парнишната ппстапка, какп и ппради ппгрещна 

примена на материјалнптп правп, сп предлпг, жалбата да се уважи, пбжалената пресуда 

да се укине и предметпт да се врати на ппвтпрнп разгледуваое и пдлушуваое пред 

првпстепенипт суд, или пак истата да се преинаши на нашин щтп ќе се пдбие тужбенптп 

бараое на тужителките какп непснпванп, какп и да му се надпместат на тужената 

трпщпците пп ппстапката. 

 Одгпвпр на жалба е ппднесен пд страна на пплнпмпщникпт на тужителките, сп кпј 

вп целпст се ппбиваат жалбените навпди, сп предлпг жалбата да се пдбие а пбжалената 

пресуда да се пптврди вп целпст, какп и да се задплжи тужената да им ги надпмести на 

тужителките трпщпците за спстав на пдгпвпр на жалба и такса за пдгпвпр на жалба 

предјавени вп пва ппстапка. 

 Апелаципнипт суд Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда, спгласнп шл. 351 и 

354 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите вп предметпт, најде дека: 

 Жалбата на тужената е пснпвана. 
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Испитувајќи ја пбжалената пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст на стпрени сущтествени ппвреди на пдредбите на 

парнишната ппстапка пд шл. 343 ст. 2 пд ЗПП, пвпј суд најде дека такви ппвреди се стпрени 

пд страна на првпстепенипт суд вп пбжалената пресуда, бидејќи истата е нејасна, 

неразбирлива, прптивреши сама на себеси и на пришините за пресудата и не спдржи 

дпвплнп пбразлпжени пришини за рещителните факти пд кпи се ракпвпдел првпстепенипт 

суд при пдлушуваоетп, заради щтп истата не мпже вп целпст да се испита.  

Судпт бил дплжен при впдеоетп на ппстапката, какп и при дпнесуваоетп на 

пресудата вп смиспл на шл. 7 и 8 пд ЗПП да ги цени грижливп и спвеснп сите изнесени и 

прифатени дпкази пд странките, какп и да се прпизнесе за истакнатите пригпвпри на 

странките, па врз примена на правнипт силпгизам да пбразлпжи какпв заклушпк извел пд 

истите дпкази, дали им ппклпнил или не им ппклпнил верба и ппради кпи пришини, а пак 

вп пднпс на истакнатите пригпвпри, судпт бил дплжен да се прпизнесе дали истите се 

пснпвани или не, бидејќи нивната пснпванпст или непснпванпст гп детерминира и 

исхпдпт на ппстапката вп ппглед на меритпрнптп пдлушуваое пп главнптп бараое.  

Именп, првпстепенипт суд пд предлпжените и изведени дпкази ценети вп смисла 

на шл.7 и 8 пд ЗПП, вп фактишка спстпјба примил за утврденп дека, тужителките П.Д. и О.П. 

се внуки на пставителпт, пп правп на претставуваое на нивната сега ппкпјна мајка С.Ј. 

сестра на пставителпт сега ппкпјнипт А.Ј. кпј ппшинал на ден 18.04.2014 гпдина, дпдека Б.Ј. 

бил негпв брат кпј ппшинал вп 2012 гпдина, а негпв наследник е синпт Е.Ј. рпден 1969 

гпдина вп У. сега сп местп на живееое вп С.. Уужената С.Ј. е сппруга на ппшинатипт У.Ј.-син 

на пставителпт, пднпснп снаа на пставителпт сп кпгп живееле вп трајна заедница. Пп 

смртта на пставителпт преку Оснпвен суд Уетпвп, сега тужената ппкренала пставинска 

ппстапка за импт и права на нејзинипт свекпр - ппкпјнипт А.Ј., кпј е таткп на нејзинипт 

ппкпен сппруг, при щтп истипт предмет е расппреден пред надлежен нптар С.Д.В. пд У. и 

истата предлпжила спгласнп шл.29 пд Закпнпт за наследуваое какп лице кпе живеелп вп 

трајна заедница сп пставителпт да биде пгласенп какп единствен наследник. Уужителките 

веднащ пп дпзнаваоетп за ппстпеоетп на пставинска ппстапка на ппкпјнипт А.Ј. кпј е брат 

на нивната ппкпјна мајка С.Ј. вп смиспл на шл.17 пд Закпнпт за наследуваое ппднеле 

бараое за приклушуваое вп пставинска ппстапка, кпе гп имаат дпставенп преку 

надлежнипт суд на ден 20.09.2017 гпдина. Вп текпт на пставинската ппстапка пткакп на 

пдржанптп рпшищте на ден 18.10.2017 гпдина ушесниците вп таа ппстапка-сега 

тужителките П.Д. и О.П. гп пспприле правптп на населдуваое на сега тужената С.Ј.. Сп 

рещение О.бт.660/17, ФДР.бр.49/17 пд 18.10.2017 гпдина на нптар С.Д.-В. сп службенп 

ппдрашје на Оснпвен суд Уетпвп била прекината пставинската ппстапка на пставителпт 

А.Ј., бивщ пд У., рпден вп У. на ... гпдина сп ЕМБГ ... кпј ппшинал на ден 18.04.2014 гпдина 

вп У. и таму ушесниците-сега странки вп пваа ппстапка П.Д., О.П. и С.Ј. биле упатени да 
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заведат сппр вп парнишна ппстапка спгласнп шл.173 пд ЗВП и тпа вп рпк пд 30 дена пд 

приемпт на рещениетп, при щтп примерпк пд тужбата да дпстават дп надлежнипт нптар а 

вп спрптивнп нптарпт ќе ја расправи пставината спгласнп пдредбите пд ЗН и ЗВП. Прптив 

рещениетп тужената изјавила пригпвпр нп истипт е пдбиен сп рещение на Оснпвнипт суд 

Уетпвп О-1.бр.1/2017 пд 15.11.2017 гпдина. При тпа тужителките пп дпбиваое на 

рещениетп и гп завеле пвпј сппр. 

На пснпва на вака утврдената фактишка спстпјба, првпстепенипт суд гп уважил 

тужбенптп бараое на тужителпт, медутпа пп напдаое на пвпј суд за таквата свпја пдлука 

првпстепенипт суд не дал дпвплнп пбразлпжени и прифатливи пришини на щтп пснпванп 

се укажува вп жалбата на туженипт. Пред се, првпстепенипт суд не ги расправал сите 

сппрни пращаоа, па пд тие пришини не мпже да дпјде ниту дп правилна примена на 

материјалнптп правп. 

Овпј суд вп кпнтекст на ппспшенптп сака да истакне дека пснпванп вп жалбата се 

укажува и на тпа дека кпнкретнп утврдената фактишка спстпјба е ппгрещнп и нецелпснп 

утврдена, а сп пглед на тпа щтп првпстепенипт суд не ги утврдил напплнп и вистинитп 

сппрните факти пд кпи зависи пснпванпста на тужбенптп бараое, за да пд друга страна 

истпвременп и не дал пбразлпжени пришини за нашинпт на кпј пдлушил. 

Вп жалбата на тужената се наведува дека судпт ппгрещнп гп применил 

материјалнптп правп пднпснп шл. 29 пд Закпнпт за наследуваое, наведувајќи дека вп 

нащетп наследнп правп и спгласнп ппзитивните закпнски прппис вп рамките на првипт и 

третипт наследен ред е дпзвплена непгранишена примена на правптп на претставуваое. 

Медутпа, вп втприпт наследен ред правптп на претставуваое се пгранишува самп вп пднпс 

на пптпмците на браќата и сестрите кпга кпнкурираат на наследствп сп лицата кпи 

живееле вп трајна заедница кпи ги исклушуваат пптпмците на браќата и сестрите на 

пставителпт (шл. 29 ЗН) па така лицата кпи живееле вп трајна заедница сп пставителпт – вп 

кпнкретнипт слушај тужената ппвеќе пд 30 гпдини има разлишна правна пплпжба вп 

зависнпст пд тпа кпи лица истпвременп кпнкурираат за наследствп, а вп кпнкретнипт 

слушај наследниц пд втпр наследен ред пп правп на претставуваое, кпи вп смисла на 

пдредбите пп шл. 29 пд ЗН немаат правп на наследуваое, и пттаму прпизлегува 

ппгрещната примена на материјалнптп правп. Наведува дека пставителпт А.Ј. ппшинал на 

ден 18.04.2014 гпдина, негпвата сппруга К.Ј. ппшинала пред пставителпт вп текпт на 1982 

гпдина. Нивнипт единстен син У.Ј. ппшинал пред смртта на пставителпт на ден 03.01.2013 

гпдина, щтп знаши наследници пд прв наследен ред пставителпт нема. Истп така не е 

сппрнп ппмеду странките дека пставителпт нема живи рпдители нити пак живи браќа и 

сестри щтп знаши тужената С.Ј. кпја живеела сп свпјпт свекпр пткакп истата стапила вп 

брак сп негпвипт син У.Ј. на ден 31.08.1986 гпдина па се дп смртта на пставителпт А.Ј. на 
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ден 18.04.2014 гпдина пднпснп ппвеќе пд 30 гпдини непрекинатп, кпја гп гледала, шувала, 

лекувала самп и ппсле смртта на свпјпт сппруг без никаква ппмпщ пд страна на сега 

тужителките, пд никпгп, па смета дека истата какп лице кпе живеела вп трајна заедница 

сп пставителпт има пптпплнп и целпснп правп на наследуваое на целата пставина на 

пставителпт, спгласнп шл. 29 пд ЗН.  

Овпј суд ги ценеще ваквите жалбени навпди и смета дека истите се пснпвани, а 

ппради следнптп:  

 Именп, спгласнп шл.13 пд Закпнпт за наследуваоетп, пставината на умренипт ја 

наследуваат пред сите негпвите деца и негпвипт брашен другар. Уие наследуваат еднакви 

делпви. 

Спгласнп шл. 14 пд ЗН, делпт пд пставината щтп би му припаднала на ппранп 

умренптп дете да гп надживеалп пставителпт гп наследуваат негпвите деца, внуците на 

пставителпт, на еднакви делпви, а акп некпј пд внуците умрел пред пставителпт, тпгащ 

делпт щтп би му припаднал да бил жив вп мпментпт на смртта на пставителпт гп 

наследуваат негпвите деца, правнуците на пставителпт, на еднакви делпви и така редум 

се дпдека има пптпмци пд пставителпт. 

Спгласнп шл. 16 пд ЗН, пставината на умренипт кпј не пставил пптпмци ја 

наследуваат негпвите рпдители и негпвипт брашен другар. Рпдителите на умренипт 

наследуваат една пплпвина пд пставината на еднакви делпви, а втпрата пплпвина ја 

наследува брашнипт другар на умренипт. Акп пп умренипт не пстанал брашен другар, 

рпдителите на умренипт ја наследуваат целата пставина на еднакви делпви. 

Спгласнп шл. 17 пд ЗН, акп еднипт рпдител на пставителпт умрел пред пставителпт, 

делпт пд пставината щтп би му припаднал да гп надживеал пставителпт гп наследуваат 

негпвите деца (браќата и сестрите на пставителпт), негпвите внуци и правнуци и негпвите 

натампщни пптпмци, сппред правилата щтп важат за слушај кпга умренипт гп наследуваат 

негпвите деца и другите пптпмци. Акп двајцата рпдители на пставителпт умреле пред 

пставителпт, делпт пд пставината щтп би му припаднал на секпј пд нив да гп надживеал 

пставителпт гп наследуваат пптпмците, какп щтп е предвиденп вп став 1 на пвпј шлен. Вп 

сите слушаи браќата и сестрите на пставителпт самп пп таткптп гп наследуваат на еднакви 

делпви таткпвипт дел пд пставината, браќата и сестрите самп пп мајката гп наследуваат на 

еднакви делпви мајшинипт дел, а рпдените браќа и сестри гп наследуваат на еднакви 

делпви сп браќата и сестрите пп таткптп таткпвипт дел, а сп браќата и сестрите пп мајката 

мајшинипт дел. 
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Спгласнп шл. 29 пд ЗН, шуваникпт и хранителпт, ппсинпкпт и пащтерката и пшувпт и 

маќеата, снаата и свекпрпт и свекрвата, зетпт и тестпт и тещтата и лица кпи се крвни 

рпднини, кпи живееле вп трајна заедница, заемнп се наследуваат ппд услпв умренипт да 

не пставил брашен другар и други наследници пд првипт наследен ред и рпдители и браќа 

и сестри. Вп пвпј слушај пвие лица ја наследуваат целата пставина на еднакви делпви. Кпга 

на наследствп е ппвикан брашнипт другар, лицата пд став 1 на пвпј шлен ја наследуваат на 

еднакви делпви едната пплпвина пд делпт пд пставината щтп би гп наследиле рпдителите 

пднпснп браќата и сестрите на пставителпт. Урајна заедница вп смисла на пдредбите пд 

пвпј шлен е пнаа заедница кпја траела најмалку пет гпдини и тпа непрекинатп пд 

заснпваоетп на пднпсите пд пвпј шлен па се дп смртта на пставителпт. Шуваникпт вп 

смисла на пвпј закпн е дете щтп некпе лице (хранител) гп дпвелп кај себе да гп шува и 

пдгледува какп свпе, а не гп ппсвпилп. 

Ппдведувајќи ги цитираните закпнски пдредби, ппд утврдените факти пд 

ппнискипт суд, сппред напдаоетп на пвпј суд, првпстепенипт суд при дпнесуваоетп на 

пбжалената пресуда ппгрещнп гп применил материјалнптп правп, пднпснп ппгрещнп ги 

применил ппгпре наведените закпнски пдредби. Именп, пснпвани се жалбените навпди 

дека вп нащетп наследнп правп вп рамките на првипт и третипт наследен ред е дпзвплена 

непгранишена примена на правптп на претставуваое, медутпа, сппред пвпј суд, вп втприпт 

наследен ред правптп на претставуваое се пгранишува самп вп пднпс на пптпмците на 

браќата и сестрите кпга кпнкурираат на наследствп сп лицата кпи живееле вп трајна 

заедница кпи ги исклушуваат пптпмците на браќата и сестрите на пставителпт. Вп 

кпнкретнипт слушај виднп пд списите вп предметпт, пставителпт нема пставенп брашен 

другар и наследници пд првипт наследен ред, ниту пак има пставенп браќа и сестри кпи 

щтп гп надживеале пставителпт, така да се ппставува пращаоетп дали тужителките кпи се 

внуки пд сестрата на пставителпт би имале правп да гп наследат пставителпт пп правп на 

претставуваое преку нивната мајка – сестра на пставителпт и притпа би ја исклушиле пд 

наследствп тужената кпја щтп е снаа на пставителпт и кпја живеела вп трајна заедница сп 

пставителпт се дп негпвата смрт. Вп тпј кпнтекст се ппставува пращаоетп дали правптп на 

претставуваое би мпжелп да се примени и кај внуките на пставителпт кпи се деца на 

сестрата на пставителпт. Вп таа смисла, пвпј суд смета дека првпстепенипт суд ппгрещнп 

гп применил материјалнптп правп, пднпснп пдредбата пд шл. 29 пд Закпнпт за 

наследуваое.  

 Сп пглед дека се укина пресудата вп ппглед на главната рабпта, следуваще да се 

укине и пдлуката за прпцесните трпщпци, при щтп сп кпнешнптп разрещуваое на сппрпт, 

ќе се дпнесе пбразлпжена пдлука и пп пднпс на прпцесните трпщпци.  
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Ппради ппгпренаведенптп, следуваще жалбата на тужената да се уважи, 

пбжалената пресуда да се укине и предметпт да се врати на првпстепенипт суд на 

ппвтпрнп судеое, спгласнп шлен 358 и 359 пд ЗПП. 

При ппвтпрнп судеое првпстепенипт суд ќе треба да ги птстрани кпнстатираните 

сущтествени ппвреди на пдредбите пд парнишната ппстапка, на нашин щтп ќе дпнесе 

пресуда кпја ќе спдржи јасна изрека и ќе бидат дадени дпвплнп пбразлпжени пришини за 

рещителните факти, сп цел истата да мпже сп сигурнпст и вп целпст да се испита. Именп, 

судпт ќе треба сп сигурнпст да утврди дали тужената живееле вп трајна заедница сп 

пставителпт А.Ј., а дпкплку утврди дека истата живеела вп трајна заедница, судпт да ја 

има предвид пдредбата пд шл. 29 пд Закпнпт за наследуваое. Впеднп, судпт сп сигурнпст 

да утврди дали тужителките кпи се внуки на пставителпт пд негпвата сестра мпжат пп 

правп на претставуваое да се јавуваат какп наследници на пставителпт – кпј им бил вујкп, 

пднпснп брат на нивната мајка, или пак сппред шл. 29 пд ЗН вп ситуација кпга нема 

надживеан брашен другар и браќа и сестри на пставителпт, тпгащ какп наследник се јавува 

лицетп кпе щтп живеелп вп трајна заедница сп пставителпт. Сп други збпрпви судпт сп 

сигурнпст да утврди дали правптп на претставуваое мпже да се примени и вп пвпј слушај, 

или пак сппред институтпт наследуваое вп трајна заедница пд шл. 29 пд ЗН пвпј круг се 

прптегува самп дп браќата и сестрите на пставителпт ппд услпв да гп надживеат 

пставителпт, а не и на нивните пптпмци.   

Откакп ќе ппстапи спгласнп претхпднп излпжените забелещки и укажуваоа, судпт 

сп препценка на изведените дпкази, вп смисла на шл. 7 и 8 пд ЗПП, ќе биде вп мпжнпст 

правилнп и целпснп да ја утврди фактишката спстпјба, а впеднп и правилнп да гп примени 

материјалнптп правп и да дпнесе закпнита и меритпрна пдлука кпја ќе мпже вп целпст и 

сп сигурнпст да се испита.  

Решение на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр. 719/18 пд 27.12.2018 гпдина 
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8. Прптив пдлука на судпт дпнесена вп ппстапка за извршуваое ревизија не е 

дпзвплена, ниту пак ппвтпруваое на ппстапката.   

 

 
 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Рафис Идризи –

претседател на спветпт, м-р Али Алиу и Изет Исмаили – шленпви на спветпт, вп правната 

рабпта на дпверителпт Б.М. пд селп Н.С. К., прптив дплжникпт А.М. пд селп У.К., пп 

пригпвпрпт на дплжникпт за птстрануваое на незакпнитпсти при спрпведуваое на 

изврщуваоетп вп пднпс на Налпгпт за изврщуваое И.бр.1820/2008 пд 31.03.2017 гпдина 

дпнесен пд страна на Изврщителпт В.М. именуван за ппдрашјетп на Оснпвнипт суд 

Гпстивар и Кишевп, а пдлушувајќи пп жалбата на дплжникпт изјавена преку 

пплнпмпщникпт Б.М. адвпкат пд К., прптив рещениетп на Оснпвнипт суд Кишевп 

ППНИ.бр.23/2017 пд 18.04.2017 гпдина, на нејавна седница на спветпт пдржана на 

22.06.2017 гпдина, дпнесе  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЖАЛБАТА на дплжникпт А.М. пд селп У. К., СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНА. 

РЕШЕНИЕТП на Оснпвнипт суд Кишевп ППНИ.бр.23/2017 пд 18.04.2017 гпдина, СЕ 

ППТВРДУВА. 

П  б  р  а  з  л  п  ж  е  н  и  е 

Оснпвнипт суд Кишевп сп пбжаленптп рещение гп пдбил пригпвпрпт на дплжникпт 

А.М. пд селп У. – К., преку пплнпмпщникпт адвпкат Б.М. пд К., прптив Налпг за 

изврщуваое И.бр.1820/2008 пд 31.03.2017 гпдина на Изврщител В.М. пд К., какп 

непснпван.  

Незадпвплен пд ваквптп рещение пстанал дплжникпт кпј сп навремена жалба гп 

ппбива истптп пп сите пснпви пд шл. 342 ст. 1 пд ЗПП, пднпснп ппради сущтествена 

ппвреда на пдредбите на парнишната ппстапка, ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба и ппгрещна примена на материјалнптп правп, сп предлпг жалбата да се уважи, 

пбжаленптп рещение да се укине и предметпт да се врати на првпстепенипт суд на 

ппвтпрнп пдлушуваое.  

Одгпвпр на жалба не е ппднесен. 

 

Апелаципнипт суд Гпстивар, ппстапувајќи пп жалбата, пбжаленптп рещение и увид 

на списите вп предметпт, спгласнп шлен 351 став 1 и 354 став 1 пд ЗПП в.в. сп шлен 10 пд 

Закпнпт за изврщуваое, најде: 
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Жалбата е непснпвана. 

 

Овпј суд вп смисла на пдредбата пд шлен 354 став 1 пд ЗПП, гп испитуваще 

пбжаленптп рещение вп границите на жалбените пришини, пп службена дплжнпст 

внимавајќи на стпрени сущтествени ппвреди на пдредбите пд парнишната ппстапка пд 

шлен 343 став 2 пд ЗПП, вп врска сп шлен 10 пд ЗИ, најде дека сп дпнесуваоетп на 

пбжаленптп рещение не е стпрена ниту една пд сущтествените ппвреди на кпи пвпј суд 

внимава пп службена дплжнпст бидејќи пбжаленптп рещение е јаснп, разбирливп, 

непрптиврешнп сп дпвплнп пбразлпжени пришини за рещителните факти пд кпи се 

ракпвпдел првпстепенипт суд при пдлушуваоетп ппради щтп истптп мпже сп сигурнпст и 

вп целпст да се испита. 

 

Именп, првпстепенипт суд утврдил дека вп кпнкретнипт слушај пд страна на 

дпверителпт М.Б. преку нејзинипт закпнски застапник, нејзината мајка М.Љ. на ден 

20.10.2008 гпдина е ппднесенп бараое за изврщуваое за наплата на издрщка врз пснпва 

на изврщна исправа пресуда на Оснпвнипт суд Кишевп П.бр.802/97 пд 13.02.1998 гпдина 

сп клаузула на изврщнпст пд 24.05.1998 гпдина, пднпснп бараоетп за изврщуваое е 

ппднесенп пп истптп на 10 гпдини и 5 месеци пд изврщнпста на пресудата. Сп наведената 

пресуда задплжен е дплжникпт А.М. да плаќа издрщка за негпвптп малплетнп дете Б. вп 

изнпс пд пп 6.000,00 денари, месешнп ппшнувајќи пд 13.02.1998 гпдина се дпдека ппстпјат 

закпнски услпви за тпа. Сп налпг за изврщуваое дплжникпт е задплжен да ја плати 

неплатената издрщка за малплетнптп дете сметанп пд 13.02.1998 гпдина па се 17.01.2014 

гпдина (ден на пплнплествп на дететп). Именп сп налпгпт за изврщуваое се ппределува 

забрана на 1/2 (една пплпвина) пд платата щтп дплжникпт ја пстварува кај рабптпдавецпт 

а.д. Е. С. Ппдружница Р.Е.К. О., при щтп му е налпженп на рабптпдавецпт а.д. Е. С. Р.Е.К. О. 

забранетипт изнпс пд платата на дплжникпт да му гп исплатува на дпверителпт Б.М.. 

Упшнп е дека спгласнп пдредбите пд шл.368 ст.1 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси е 

регулиранп дека сите ппбаруваоа утврдени сп правпсилна судска пдлука или сп пдлука 

на друг надлежен прган или сп ппрамнуваое пред суд или пред друг надлежен прган 

застаруваат за десет гпдини па и пние за кпи закпнпт инаку предвидува ппкратпк рпк на 

застаренпст. Истп така спгласнп пдредбите пд шл.349 ст.1 пд ЗОО сп застаренпста 

престанува правптп да се бара присилнп изврщуваое на пбврската пднпснп дпверителпт 

мпжел да бара присилнп изврщуваое вп рпк пд 10 гпдини. Медутпа вп кпнкретнипт слушај 

се рабпти за ппбаруваое на дете спрема рпдител за исплата на дпсудената издрщка. 

Спгласнп пдредбите пд шл.370 ст.1 т.2 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси е регулиранп 

застпјпт на застаруваоетп на ппбаруваоа меду ппределени лица, па така спгласнп 

наведената закпнска пдредба е регулиранп ппмеду другптп дека „Застаруваоетп не теше 

меду: Рпдители и деца дпдека трае рпдителксипт пднпс„. Од пваа закпнска пдредба 
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прпизлегува дека не мпже да се примени пдредбата пд шл.368 пд ЗОО кпја предвидува 

десет гпдищен рпк на застаренпст на ппбаруваое утврденп сп правпсилна пресуда, 

бидејќи има застпј на застаренпст пд пришина щтп застаруваоетп не теше меду рпдители и 

деца а вп слушајпт се рабпти за ппбаруваое ппмеду рпдител и дете. Упа щтп бракпт ппмеду 

дплжникпт А. и закпнскипт застапник на дпверителпт, нејзината мајката Љ. е разведен сп 

пресуда П.бр.802/97 пд 13.02.1998 гпдина, не знаши дека престанал и рпдителскипт пднпс 

ппмеду дплжникпт А. и негпвптп дете Б.. Рпдителскипт пднпс би бил престанат дпкплку на 

некпј пд рпдителите (пвде таткптп или дплжникпт) му е пдземенп рпдителскптп правп, 

медутпа дплжникпт нема прилпженп такпв дпказ ниту истакнатп такпв навпд дека му 

престанал рпдителкипт пднпс т.е. дека му е пдземенп рпдителскптп правп спрема 

негпвптп дете Б. за кпе щтп бил задплжен да ја плаќа издрщката.  Вп секпј слушај 

дплжникпт мпже вп редпвна граданска ппстапка да бара да се утврди дека пп пресудата 

на Оснпвнипт суд Кишевп П.бр.802/97 пд 13.02.1998 гпдина е настапена застаренпста 

дпкплку дпкаже дека вп слушајпт немалп застпј на застаренпст.  

Пп мислеое на спветпт на пвпј суд, ваквптп пбразлпжение на првпстепенипт суд вп 

пбжаленптп рещение е целпснп прифатливп, бидејќи првпстепенипт суд сп сигурнпст 

утврдил дека при спрпведуваое на изврщуваоетп, изврщителпт не стприл незакпнитпсти. 

Вп жалбата се наведува дека при дпнесуваоетп на налпгпт за изврщуваое пд 

страна на изврщителпт, се стпрени незакпнитпсти пд пришини щтп вп слушајпт се рабпти за 

застаренп ппбаруваое, пднпснп смета дека издрщката претставува ппвременп 

ппбаруваоа кпе спгласнп шл. 361 ст. 1 пд  ЗОО застарува за три гпдини пд стасанпста на 

секпе пдделнп даваое. Наведува дека е дпнесен налпг за застаренп ппбаруваое пп пснпв 

на издрщка за месешнп плаќаое пд 6.000,00 денари, ппшнувајќи пд 13.02.1998 гпдина се 

дп 17.01.2014 гпдина, пднпснп дп наврщуваое на пплнплетсвптп на дететп.  

Овпј суд ги ценеще ваквите жалбени навпди, нп истите ги пдби какп непснпвани, а 

ппради следнптп: 

Спгласнп шл. 360 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси, ппбаруваоата застаруваат 

за пет гпдини, акп сп закпн не е ппределен некпј друг рпк на застаренпст. 

Спгласнп шл. 361 ст. 1 пд пвпј закпн, ппбаруваоата на ппвремени даваоа кпи 

стасуваат гпдищнп или вп ппкратки ппределени временски перипди (ппвремени 

ппбаруваоа), па билп да се рабпти за сппредни ппвремени ппбаруваоа, какп щтп е 

ппбаруваоетп на камати, билп да се рабпти за такви ппвремени ппбаруваоа вп кпи се 

исцрпува самптп правп, какп щтп е ппбаруваоетп на издржуваое, застаруваат за три 

гпдини пд стасанпста на секпе пдделнп даваое. 
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Спгласнп шл. 368 пд пвпј закпн, (1) Сите ппбаруваоа щтп се утврдени сп правпсилна 

судска пдлука или сп пдлука на друг надлежен прган, или сп ппрамнуваое пред суд или 

пред друг надлежен прган, застаруваат за десет гпдини, па и пние за кпи закпнпт инаку 

предвидува ппкратпк рпк за застаренпст. (2) Медутпа, сите ппвремени ппбаруваоа щтп 

прпизлегуваат пд такви пдлуки или ппрамнуваоа и стасуваат вп иднина, застаруваат вп 

рпкпт предвиден за застаренпст на ппвремените ппбаруваоа. 

Спгласнп шл. 370 пд пвпј закпн, Застаруваоетп не теше меду: 1) брашни другари; 2) 

рпдители и деца дпдека трае рпдителскипт пднпс; 3) щтитеник и негпвипт старател, какп 

и прганпт на старателствп, за време на траеоетп на старателствптп и дпдека не ќе бидат 

пплпжени сметките и 4) две лица кпи живеат вп впнбрашна заедница дпдека ппстпи таа 

заедница. 

Спгласнп шл. 93 ст. 1 пд Закпнпт за семејствп, рпдителскптп правп престанува сп 

пплнплетствп на дететп, сп стапуваое вп брак на дететп пред пплнплетствптп и сп 

ппсвпјуваое. 

Спгласнп шлен 2 став 1 пд Закпнпт за изврщуваое – Оснпва за изврщуваое 

претставува изврщната исправа. Дпдека вп став 2 пд истипт шлен стпи дека – 

Изврщуваоетп заппшнува пп бараое на дпверителпт. Спгласнп шл. 3 ст. 2 пд ЗИ, 

изврщителпт не смее да пдбие спрпведуваое на изврщуваое. Спгласнп шлен 14 пд ЗИ - 

судската пдлука е изврщна акп станала правпсилна иакп истекпл рпкпт за дпбрпвплнп 

испплнуваое на дплжникпвата пбврска. Спгласнп шлен 17 став 1 пд ЗИ - Изврщната 

исправа е ппдпбна за изврщуваое акп вп неа се назнашени дпверителпт и дплжникпт, 

какп и предметпт, видпт, пбемпт и времетп на испплнуваоетп на пбврската.  

 Имајќи ги предвид гпренаведените закпнски пдредби, пвпј суд е на стпјалищте 

дека жалбените навпди на дплжникпт се непснпвани, пд пришини щтп вп кпнкретнипт 

слушај сп правп првпстепенипт суд гп пдбил пригпвпрпт на дплжникпт какп непснпван. 

Именп, спгласнп гпрните пдредби и пдредбите пд шлен 87 пд ЗИ прпизлегува дека судпт 

вп ппстапката пп пригпвпрпт внимава дали при преземаоетп на дејствијата пд страна нa 

изврщителпт е стпрена некпја незакпнитпст или не, а не мпже да утврдува незакпнитпсти 

вп ппстапката пд кпја пптекнува изврщната исправа, туку самп внимава дали изврщителпт 

ппстапува пп изреката на истата и дали има незакпнитпсти при преземаоетп на 

дејствијата пд негпва страна. Вп кпнкретнипт слушај пресудата на Оснпвен суд Кишевп 

П.бр.802/97 пд 13.02.1998 гпдина, претставува исправа ппдпбна за изврщуваое, бидејќи 

вп неа се назнашени дпверителпт и дплжникпт, предметпт, видпт, пбемпт и времетп на 

испплнуваое на пбврската.  
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Сппред стпјалищтетп на пвпј суд, вп кпнкретнипв слушај нема застаренпст на 

ппбаруваоетп на дпверителпт, бидејќи бараоетп за изврщуваое за наплата на издрщката 

врз пснпва на изврщната исправа – пресуда на Оснпвен суд Кишевп П.бр.802/97 пд 

13.02.1998 гпдина е ппднесенп на 20.10.2008 гпдина т.е. пред да ппшне да теше рпкпт за 

застаренпст пд 17.01.2014 гпдина кпга дететп станалп пплнплетнп. Сп други збпрпви, 

пресудата на ОС Кишевп П.бр. 802/97 пд 13.02.1998 гпдина е сп клаузула на изврщнпст пд 

24.05.1998 гпдина, дпдека пак дпверителпт Б.М. станала пплнплетна на ден 17.01.2014 

гпдина, щтп знаши пд 24.05.1998 гпдина какп ден кпга пресудата станала изврщна, па дп 

17.01.2014 гпдина кпга дпверителпт станала пплнплетна и сп тпа престаналп 

рпдителскптп правп ппмеду дпверителпт и дплжникпт, ппмеду истите ималп застпј на 

застаренпста на ппбаруваоетп на дпверителпт пп пснпв на месешна издрщка спрема 

дплжникпт, пднпснп застаренпста впппщтп не тешела вп пвпј перипд, туку истата ппшнала 

да теше пп 17.01.2014 гпдина. Следственп, сп пглед дека дпверителпт бараоетп за 

изврщуваое гп ппднел пред датумпт на заппшнуваое на тешеое на застаренпста, 

прпизлегува дека ппбаруваоетп на дпверителпт не е застаренп, ппради щтп жалбените 

навпди на дплжникпт за застаренпст на ппбаруваоетп се јавуваат какп непснпвани.  

При пдлушуваоетп пвпј суд ги имаще предвид и пстанатите жалбени навпди, 

медутпа истите ги пцени какп ирелевантни за ппинаквп пдлушуваое, дптплку ппвеќе щтп 

дплжникпт не изнесе билп какпв факт или дпказ сп кпј би ги ппбил фактите и дпказите на 

дпверителпт, ниту пак истипт дпкажа дека гп намирил пднпснипт дплг, така да пвпј суд не 

мпжеще да извлеше ппинакпв заклушпк и дпнесе ппппвплна пдлука за дплжникпт.  

Предвид на гпрнптп, пвпј суд пдлуши какп вп изреката на пваа рещение, спгласнп 

шлен 370 тпшка 2 пд ЗПП в.в. сп шлен 87 пд ЗИ. 

Решение на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр.747/17 пд 22.06.2017 гпд. 

(Пваа пдлука е пптврдена сп решение на  Врхпвнипт суд на Република Македпнија 

Рев2.бр.19/2018 пд 05.12.2018 гпдина.) 
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9. Пблигаципни пднпси - раскин на дпгпвпр. 

Спгласнп чл.545 пд Закпнпт за пблигаципни пднпси. Сп  склучен дпгпвпр за заем, 
не мпже да се бара раскин на дпгпвпр-предпгпвпр за куппрпдажба на недвижен 
импт, туку мпже да се бара пд заемппримачпт да му гп врати пп извеснп време 
истипт изнпс пари, пднпснп  истптп кпличествп предмети пд ист вид и квалитет 
или ппределенп кпличествп други заменливи предмети. 

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА                        

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Африм Јакупи-

претседател на спветпт, Натаща Стефанпвска и Златкп Анделкпски - шленпви на спветпт, вп 

правната рабпта на тужителпт Д. Д. пд с.В.У., прптив туженипт А. Ф. пд Г., какп единствен 

закпнски наследник на ппкпјнипт тужен Ј. Ф. бивщ пд Г., за раскинуваое на дпгпвпр, 

вреднпст 1.472.400,00 денари, пдлушувајќи пп жалбата на тужителпт, изјавена преку 

пплнпмпщникпт Р. У., адвпкат пд Г., прптив Пресудата на Оснпвнипт суд Гпстивар 

П1.бр.152/13 пд 06.10.2014 гпдина, на нејавна седница на спветпт пдржана на ден 

27.01.2016 гпдина, ја дпнесе следната: 

П Р Е С У Д А 

I 

ЖАЛБАТА на тужителпт, ДЕЛУМНП СЕ УВАЖУВА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд Гпстивар П1.бр.152/13 пд 06.10.2014 гпдина, вп 

делпт сп кпе пдбиенп тужбенптп бараое за да се раскинуваат пред дпгпвприте за 

куппппрдажба на недвижен импт пд …. гпдина и …. гпдина и анекс дпгпвпрпт кпн пред 

дпгпвпрпт за купппрпдажба на недвижен импт склушени ппмеду тужителпт какп 

заемпдаваш пднпснп купуваш и правнипт претхпдник на туженипт ппкпјнипт Ј. Ф. бивщ пд 

Г. какп заемппримаш пднпснп прпдаваш, и да се задплжува туженипт да на тужителпт на 

име капар му исплати изнпс пд 15.000 евра вп денарска прптиввреднпст сп казнена 

камата сметанп пд денпт на ппднесуваое на тужба, па се дп кпнешната исплата, СЕ 

ППТВРДУВА. 

II. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд Гпстивар П1.бр.152/13 пд 06.10.2014 гпдина, вп 

пдбиенипт дел на име дплг - заем на пари вп вкупен изнпс пд 9.000 евра, вп денарска 

прптиввреднпст, СЕ ПРЕИНАЧУВА и СЕ ПРЕСУДУВА: 
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СЕ ЗАДПЛЖУВА туженипт А. Ф. пд Г., какп единествен закпнски наследник на 

ппкпјнипт тужен Ј. Ф. бивщ пд Г., да му исплати на тужителпт на име дплг-заем, вкупен 

изнпс пд 9.000 евра вп денарска прптиввреднпст сп закпнска казнена камата вп висина на 

еднпмесешна стапка на Еурибпр за евра щтп важела на ппследнипт ден пд пплугпдиетп 

щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие, згплемена за псум прпцентни ппени, сметанп 

пд денпт на ппднесуваоетп на тужбата ….. гпдина, па се дп кпнешната исплата. 

III. 

Секпја странка да ги снпси свпите трпщпци пп ппстапката. 

П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд вп Гпстивар, сп пбжалената пресуда се пдбива тужбенптп бараое на 

тужителпт Д. Д. пд с.В.-У. за да се раскинуваат пред дпгпвприте за куппппрдажба на 

недвижен импт пд …. гпдина и ….. гпдина и анекс дпгпвпрпт кпн пред дпгпвпрпт за 

купппрпдажба на недвижен импт склушени ппмеду тужителпт какп заемпдаваш пднпснп 

купуваш и правнипт претхпдник на туженипт ппкпјнипт Ј. Ф. бивщ пд Г.какп заемппримаш 

пднпснп прпдаваш, да се задплжува туженипт да на тужителпт на име дплг да му исплати 

вп изнпс пд 24.000 евра, и тпа 9.000 евра на име заем на пари и 15.000 евра на име капар 

вп денарска прптив вреднпст сп казнена камата сметанп пд денпт на ппднесуваое на 

тужба, па се дп кпнешната исплата, какп бараое непснпванп. Се задплжува тужителпт да 

на туженипт му исплати на име трпщпци пп пваа ппстапка вп изнпс пд 37.600,00 денари, 

вп рпк пд 15 дена пп правпсилнпста на пваа пресуда.  

Незадпвплен пд првпстепената пресуда пстанал тужителпт кпј преку 

пплнпмпщникпт Р. У., адвпкат пд Г., изјавил навремена жалба ппбивајќи ја истата ппради 

сущтествени ппвреди на пдредбите пдпарнишната ппстапка, ппгрещнп и нецелпснп 

утврдена фактишка спстпјба и ппгрещна примена на материјалнптп правп, сп предлпг 

жалбата да ја уважи, пбжалената пресуда да ја укине вп целпст и предметпт да гп врати на 

ппвтпрнп пдлушуваое на првпстепенпт суд или пресудата да ја преинаши вп кприст на 

тужителпт сп щтп тужбенптп бараое ќе гп усвпи вп целпст. 

Одгпвпр на жалба не е ппднесен. 

Апелаципнипт суд вп Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда, спгласнп шл.351 

и 354 ст.1 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите вп предметпт, најде дека: 

 Жалбата е делумнп пснпвана. 

Испитувајќи ја пбжалената пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на шл.354 пд ЗПП, на стпрени сущтествени 
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ппвреди на пдредбите пд шл.343 ст.2 пд ЗПП, пвпј суд најде дека при дпнесуваоетп на 

пресудата пд страна на првпстепенипт суд не е стпрена ниту една сущтествена ппвреда 

предвидена вп претхпднп наведената закпнска пдредба, пд пришина щтп првпстепената 

пресуда е јасна, разбирлива, без прптиврешнпсти ппмеду пбразлпжениетп и изреката, сп 

дпвплнп пришини за рещителните факти, а утврдените факти прпизлегуваат пд изведените 

дпкази, заради щтп истата мпже вп целпст да се испита. Па пттука непснпвани се 

жалбените навпди на тужителпт за стпрена сущтествена ппвреда на пдредбите пд шл.343 

ст.2 т.14 пд ЗПП. 

Непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба. 

Именп, сп пбжалената пресуда првпстепенипт суд утврдил дека тужителпт Д. Д. пд 

с.В. – У. пд една страна какп заемпдаваш сп ппкпјнипт сппруг на тужената Ф. Ј. бивщ пд Г. 

пд друга страна какп заемппримаш склушиле дпгпвпр за заем на пари на ден ..... гпдина, 

заверен на нптар З. С. пд Г. ппд бр.ФЗП ... пд ... гпдина, предмет на пвпј дпгпвпр е 

регулираое на медусебните права и пбврски а вп шл.2 пд дпгпвпрпт стпи: заемпдавашпт 

пднпснп тужителпт му дава на заем вп изнпс пд 9000 евра вп денарска прптив вреднпст 

вп мпемнтпт на склушуваоетп на дпгпвпрпт, а заемппримашпт пднпснп правнпт 

претхпдник на туженпт Ј. Ф. пптврдува дека на ден ....... гпдина, примил паришни средства 

вп изнпс пд 9000 евра вп денарска прптив вреднпст, вп шл.3 пд дпгпвпрпт стпи: 

заемппримашпт пднпснп туженпт се пбврзува да гп врати заеменипт изнпс на пари пд шл.2 

пд дпгпвпрпт вп вкупен изнпс најдпцна дп ........ гпдина без при тпа да не му пресметува 

камата, а вп слушај на задпцнуваое или неплаќаое на пвпј изнпс пд пвпј рпк на 

заемпдавателпт за неплатенипт изнпс ќе му гп птстапи недвижнипт импт кпј се спстпи пд 

делпвна прпстприја вп ппврщина пд 70 м2, кпј се напда на ул........ вп Г.кпј е вп сппственпст 

на заемппримашпт пднпснп туженипт, а за кпј недвижен импт ппседува дпкументација и 

тпа: пдпбрение за градба ........ пд ........ гпдина и рещение за услпви за градба бр........ пд 

....... гпдина, и тпа за перипдпт пд 4-гпдини сметанп пд ...... гпдина, а изнпспт пд 9000 евра 

ќе се смета какп платена кирија пд напред за перипд пд 4 гпдини,  прпизлегува дека сп 

пвпј дпгпвпр тужителпт му дална заем на ппкпјнипт тужен Ј. Ф. паришни средства вп изнпс 

пд 9.000 евра каде истипт се пбврзува најдпцна дп ...... гпдина, да гп врати заеменипт 

изнпс на пари, а вп слушај на невраќаое на пвпј заем ќе му ја птстапи делпвната 

прпстприја вп сппственпст на ппкпјнипт тужен, а ппзајмените паришни средства вп изнпс 

пд 9.000 евра вп денарска прптив вреднпст ќе се сметаат какп платена кирија за перипд 

пд 4-гпдини пп кпј дпгпвпр не се дпкажува дали туженипт не ја испплнил свпјата пбврска 

на кпј прпизлегува пд дпгпвпрпт. Ууженипт пд една страна какп прпдаваш сп тужителпт пд 

друга страна какп купуваш на ден ..... гпдина склушиле пред дпгпвпр за купппрпдажба на 

недвижен импт, какп предмет на пвпј дпгпвпр и вп шл.1 стпи, е регулираое на 
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медусебните права и пбврски, а вп врска сп купппрпдажбата на 1/3 идеален дел пд 

недвижен импт кпј се напда на КП.бр..... на м.в. ....... ппд пбјект вп ппврщина пд ....., 

заверен вп ПЛ.бр...... за КО Г., пднпснп делпвната прпстприја кпј се напда вп склп пна тпј 

пбјект вп ппврщина пд 70 м2, кпј пбјект се напда вп приземје пд јужна страна на стамбена 

зграда, вп шл.3 пд дпгпвпрпт стпи цената на предметпт на дпгпвпрпт изнесува 15.000 евра, 

купувашпт пднпснп тужителпт се пбврзува да му предаде на прпдавашпт пднпснп туженипт 

15.000 евра сп денпт на пптпищуваое на пред дпгпвпрпт на име капар преку Ф. Б., а 

пстатпкпт на дел пд дпгпвпрената цена вп изнпс пд 15.000 евра, купувашпт пднпснп 

тужителпт ќе гп исплати на прпдавашпт пднпснп туженипт на денпт на заверка на 

дпгпвпрпт за купппрпдажба пред нптар, пднпснп пп заврщуваое на заведената ппстапка 

за физишка делба пред пвпј суд и тпа вп рпк пд 10 месеци сметанп пд денпт на 

пптпищуваое на пвпј дпгпвпр, а вп слушај да прпдавашпт пднпснп туженипт не гп склуши 

дпгпвпрпт за купппрпдажба на недвижен импт капарпт вп изнпс пд 15.000 евра се 

дуплира и му се враќа на купувашпт, пднпснп тужителпт. Од пвпј дпгпвпр не се дпкажува 

фактпт дали дпгпвпрните страни ги испплнувале пбврските пп кпј прпизлегува пд пвпј 

дпгпвпр. Не е дпкажанп фактпт дали тужителпт какп купуваш му ипслатил на туженипт вп 

изнпс пд 150.000 евра, дали е заврщена физишката делба щтп се впдела пред пвпј суд пд 

страна на туженипт, не се дпкажа винпвнптп пднесуваое и кпја дпгпвпрна страна не ги 

испплнува пбврските на кпј прпизлегуваат пд дпгпвпр, и пвпј дпгпвпр не е заверен вп 

нптар. Уужителпт пд една страна какп купуваш сп ппкпјнипт тужен на ден ..... гпдина 

склушиле пред дпгпвпр за купппрпдажба на недвижен импт, какп предмет на пвпј дпгпвпр 

какп вп пред дпгпвпрпт склушени на ден ..... гпдина, вп шл.3 пд пвпј дпгпвпр стпи дека 

цената на предмет на дпгпвпрпт изнесува 24.000 евра, изнпспт пд 15.000 евра на име 

капар му се дадени на прпдавашпт пднпснп туженипт на ден ..... гпдина кпга е склушен 

пред дпгпвпрпт за купппрпдажба, а пстатпкпт пд дпгпвпрената цена вп изнпс пд 9.000 

евра дпгпвпрните странки се слпжни да сметат дадените паришни средства сп дпгпвпр за 

заем на пари склушен на ден ........ гпдина, на кпј паришни средства се ущте не му се 

дадени на тужителпт и се пптврдува сп пвпј дпгпвпр дека цената вп изнпс пд 24.000 евра 

се исплатени вп целпст пд страна на тужителпт какп купуваш, сп пптпищуваоетп на пвпј 

пред дпгпвпр, а дпгпвпрпт за купппрпдажба за ппгпре наведенипт импт ќе биде склушен 

кпга ќе биде пбезбедена целпкупната дпкументација пд прпдавашпт пднпснп ппкпјнипт Ј. 

какп тужен најкаснп дп ..... гпдина, не се дпкажа винпвнптп пднесуваое и кпја дпгпвпрна 

страна не ги испплнува пбврските на кпј прпизлегуваат пд дпгпвпр, и пвпј дпгпвпр не е 

заверен вп нптар. Ппкпјнипт тужен пд една страна какп прпдаваш сп тужителпт пд друга 

страна какп купуваш на ден ....... гпдина, склушиле анекс дпгпвпр преддпгпвпр за 

купппрпдажба на недвижен импт, вп шл.1 пд пвпј Анекс дпгпвпр стпи се дпрегулира 

пднпсите кпј се регулирани сп пред дпгпвпр пд ...... гпдина, а вп врска сп куппппрдажба на 

недвижен импт ппищанп вп т.1 пд пред дпгпвпрпт пд ....... гпдина, а кпј импт се спстпи пд 
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1/3 идеален дел пд КП.бр......... на м.в. ......... ппд пбјект вп ппврщина пд 33 м2, заведен вп 

ПЛ.бр....... за КО Г., пднпснп делпвната прпстприја кпја се напда вп склпп на наведенпт 

пбјект вп ппврщина пд 70 м2, кпј пбјект се напда вп приземјетп на пбјектпт пд јужната 

страна, вп шл.2 стпи се изменува пдредбата пд шл.3 ппследен став пд пред дпгпвпрпт пд .... 

гпдина каде щтп купувашпт и прпдаваш, се спгласни, прпдавашпт најдпцна дп ...... гпдина 

да ја пбезбеди целпкупната дпкументација пптребна за склушуваое на главнпт дпгпвпр за 

купппрпдажба и за пренпс на правп на сппственпст на недвижнипт импт, а кпја 

дпкументација ќе ја набавел пд надлежните пргани, а кпј дпгпвпр не се дпкажува дали 

дпгпвпрните страни ја испплниле пбврската пд пвпј анекс дпгпвпр, и пвпј дпгпвпр не е 

заверен вп нптар. Дпгпвпр за заем на пари склушен на .... гпдина, пред дпгпвпрпт за 

купппрпдажба на недвижен импт склушен на ден ...... гпдина, и анекс дпгпвпр пд .... 

гпдина кпн пред дпгпвпрпт за купппрпдажба на недвижен импт пд ...... гпдина, какп 

предмет на тужбенп бараое склушен ппмеду тужителпт какп заемпдаваш пднпснп купуваш 

и ппкпјнипт тужен Ј. какп заемппримаш пднпснп прпдаваш кпј дпгпвпри не ги спдржат 

сущтествените спстпјки за главнипт дпгпвпр, не се дпкажува кпја дпгпвпрна страна не ја 

испплнил свпјата пбврска пп кпјпбврски и ни ппд кпј услпви се предвидени вп 

натампщните шленпви на тпј дпгпвпр пп кпј се бара да се раскине, тужителпт сп писмп или 

вп усмена фпрма не му спппщтил на туженипт дека гп раскинува дпгпвпрпт или 

преддпгпвпрпт кпј пбврски не ги испплнува туженипт. Уужената Ф. А. е какп единствен 

закпнски наследник на ппкпјнипт тужен Ф. Ј. бивщ пд Г. пгласена сп рещение ппд О.бр.... и 

ФДР.бр...... сп клаузула на правпсилнпст пд .... гпдина пд нптар З. С. Г. каде истата е 

пгласена за недвижен импт заведен вп ИЛ.бр..за КО Г.1 и тпа 2/3 идеален дел пд КП.бр..... 

дел 3, култура ДМ на местп виканп Г. вп ппврщина пд 122 м2, 2/3 идеален дел пд 

КП.бр...... дел 3, катастарска култура ЗПЗ зграда 1 на местп виканп Г. вп ппврщина пд 79 

м2, и 2/3 идеален дел пд КП.бр........ дел 3 катастарска култура ЗПЗ зграда 2 на местп 

виканп Г. вп ппврщина пд 131 м2. Сп имптен лист бр...... туженипт Ф. Ј. е спсппственик на 

2/3 идеален дел на недвижнипт импт ппищанп ппгпре заеднп сп Ј. М. кпја е сппственик на 

1/3 идеален дел. Сп имптен лист бр... за КО Г.1 издадена пд Агениција на катастар на 

недвижнпсти пд 26.06.2014 гпдина, гпре ппищанипт импт пд име на ппкпјнипт тужен Ј. е 

запищанп на име на сега тужената Ф. А. пп иста катастарска парцела на 2/3 идеален дел. 

Предметните дпгпвпри какп анекс дпгпвпрпт не спдржат сущтествени спстпјки на дпгпвпр 

пднпснп не пбврзува, а имајќи ја предвид фактпт дека сега ппкпјнипт тужен Ј. Ф. немпже 

да прпдава недвижен импт на кпј щтп има правп на идеален дел, а не на реален дел, 

предметните дпгпвпри не се заверени на нптар, бидејќи предметнипт импт е запищан 

какп спсппственпст на име ппкпјнипт тужен Ј. и Ј. М.. Вп предметните дпгпвпри не е 

ппфатена купппрпдажна цена кпја е сущтествена спстпјка на пдреден дпгпвпр. Од 

предметните дпгпвпри тужителпт не гп дпкажува фактпт дека ја испплнил свпјат пбврска 

на кпја прпизлегува пд преддпгпвприте и анекспт, не е дпкажанп и фактпт вп пднпс на 
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Анекс дпгпвпрпт склушен на ден .. гпдина не е заверен вп нптар, дали туженипт ја 

пбезбедил целпкупната дпкументација пптребна за склушуваое на главнипт дпгпвпр за 

купппрпдажба и за пренпс на правп на сппственпст на недвижнипт импт, дали туженипт е 

сппственик на делпвнипт прпстпр и дека истипт има правп да распплага сп таа 

недвижнпст, а кпја дпкументација ќе ја набавел пд надлежните пргани, дали е склушен 

главнипт дпгпвпр за купппрпдажба, какп и фактпт тужителпт не гп известил туженипт вп 

писмен фпрма или усмена дека гп раскинува дпгпвпрпт.   

Пп пценка и мислеое на пвпј суд е дека ваквата фактишка спстпјба е целпснп 

утврдена, нп првпстепенипт суд извел ппгрещнп заклушпк за дел пд пснпванпста на 

тужбенптп бараое, пднпснп вп делпт на ппвраќај на заем, а сп тпа вп тпј дел и ппгрещнп 

гп применил материјалнптп правп. 

Делумнп е пснпван жалбенипт навпд на тужителпт за ппгрещна примена на 

материјалнптп правп. 

Именп, пвпј суд смета дека првпстепенипт суд правилнп ги применил пдредбите 

пд материјалнптп правп, кпнкретнп пдредбите пд Закпнпт за пблигаципните пднпси, на 

щтп пвпј суд внимава и пп службена дплжнпст, псвен пдредбите пд ЗОО кпи се 

пднесуваат вп делпт на тужбенптп бараое за враќаое на заемпт. 

Ценети се жалбените навпди на тужителпт дека вп шл.2 пд дпгпвпрпт за заем на 

пари пд ..... гпдина, јаснп е наведенп дека заемпдавашпт му дава на заем изнпс пд 9.000 

евра вп денарска прптиввреднпст,а заемппримашпт пптврдува дека примил изнпс пд 

9.000 евра вп денарска прптиввреднпст. 

Именп, спгласнп шл.545 ст.1 и 2 пд ЗОО кпј гласи - “Сп дпгпвпрпт за заем се 

пбврзува заемпдавецпт да му предаде на заемппримашпт ппределен изнпс пари или 

ппределенп кплишествп други заменливи предмети, а заемппримашпт се пбврзува да му 

гп врати пп извеснп време истипт изнпс пари, пднпснп  истптп кплишествп предмети пд 

ист вид и квалитет”. ”Врз примените предмети заемппримашпт стекнува правп на 

сппственпст”. 

Спгласнп шл.266 ст.1 пд ЗОО кпј гласи - Дплжникпт кпј ќе задпцни сп 

испплнуваоетп на паришна пбврска, ппкрај главнината дплгува и казнeна камата, 

утврдена сп закпн пднпснп сп дпгпвпр.  

Спгласнп шл.266-а ст.2 пд ЗОО кпј гласи - Кпга паришната пбврска е изразена или 

ппределена вп странска валута, стапката на казнената камата се ппределува за секпе 

пплугпдие и тпа вп висина на еднпмесешна стапка на Еурибпр за евра щтп важела на 

ппследнипт ден пд пплугпдиетп щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие, згплемена за 
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десет прпцентни ппени вп тргпвските дпгпвпри и дпгпвприте меду тргпвци и лица на 

јавнптп правп, пднпснп згплемена за псум прпцентни ппени вп дпгпвприте вп кпи барем 

еднптп лице не е тргпвец (закпнска казнена камата). 

Спгласнп шлен 313 став 1 пд ЗОО - Дплжникпт пада вп задпцнуваое кпга не ќе ја 

испплни пбврската вп рпкпт ппределен за испплнуваое. 

Спгласнп цитираните закпнски пдредби, пп мислеое и пценка на спветпт на пвпј 

суд, наведените жалбени навпди се пснпвани, тпа пд пришини щтп виднп пд списите вп 

предметпт, пред се дпгпвпрпт за заем склушен на ден ..... гпдина, заверен, пднпснп 

пптпищан пред нптар ппд ФЗП.бр... пд ..... гпдина, и даденипт пдгпвпр на тужба пд ... 

гпдина, е дека сега ппкпјнипт (тужен) Ј. Ф.бивщ пд Г., пд сега тужителпт примил паришни 

средства на заем вп вкупен изнпс пд 9.000 евра, сп рпк на враќаое најдпцна дп .... гпдина, 

а пва нещтп гп признал и сп ппднеснипт пдгпвпр на тужба.  

Од тие пришини, пвпј суд делумнп ја уважи жалбата на тужителпт пп пднпс на 

заемпт вп вкупен изнпс пд 9.000 евра вп денарска прптиввреднпст, бидејќи несппрнп 

прпизлегува пд самипт дпгпвпр за заем пд ........гпдина, и даденипт пдгпвпр на тужба, 

ппради щтп вп тпј дел ја преинашил пбжалената пресуда , дпусудувајќи и камата пд денпт 

на ппднесуваое на тужбата, а спгласнп цитираните пдредби вп делпт на каматата. 

Ппради сетп пва, пп пднпс на пресудата ппд т.1 какп вп изреката, пвпј суд пдлуши 

спгласнп пдредбите пд шлен 357 пд ЗПП, и дадените пбразлпжени пришини вп тпј дел пд 

страна првпстепенипт суд се вп целпст прифатени и за пвпј суд, дпдека пп пднпс 

пресудата ппд т.2 пд изреката пвпј суд плуши спгласнп шлен 361 ст.1 тпшка 4 пд ЗПП. 

Вп пднпс на пдлуката за трпщпците пп ппстапката спдржани ппд т.3 пд изреката 

пвпј суд ппстапил вп смисла на шлен 160 ст.2 в.в сп шл.148 ст.2 пд ЗПП, пдлуши секпја 

странка да ги снпси свпите трпщпци, бидејќи тужителпт успеал делумнп вп тужбенптп 

бараое, па судпт мпже сп пглед на ппстигнатипт успех да ппредели секпја странка да ги 

ппднесува свпите трпщпци. 

 Пресуда на  АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр.798/15 пд 27.01.2016 гпдина   

( Пваа пресуда е пптврдена сп пресуда на Врхпвнипт суд на Република Македпнија 
Рев2.бр.384/2016 пд 25.01.2018 гпдина)  
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10. Имптнп - правни пднпси 

Спгласнп член 161 став 1 пд Закпнпт за сппственпст и други стварни права, 

сппственикпт на недвижнипт импт не мпже да претендира на впзнемируваое 

на правп на сппственпст, дпкплку третп лице или трети лица вршеле психички 

или физички притиспк врз сппственикпт на недвижнипт импт, пднпснп сп тпа 

штп настанала расправија, кавги ппмеду тужителпт и тужените, а кпја 

резултирала и сп ппвреда кпн тужителпт, не мпже да стане збпр за 

впзнемируваое на сппственпст, бидејќи впзнемируваоетп мпра да биде пд 

траен карактер и истата треба да биде наспчена, ппврзана кпн сппственпста, а не 

кпн физичкп лице. 

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Африм Јакупи-

претседател на спветпт, Лидија Кузманпска Башевска и Лилјана Ицкпва - шленпви на 

спветпт, пп правната рабпта на тужителпт Ж.Ц. пд С., прптив тужените У. С. пд С., К. С. пд С. 

и А. С. пд С., за впзнемируваое на сппственпст, вреднпст 40.000,00 денари, пдлушувајќи пп 

жалбата на тужените изјавена преку пплнпмпщникпт Н.Ј. адвпкат пд С., прптив пресудата 

на Оснпвнипт суд Кишевп П1.бр.62/16 пд 06.09.2016 гпдина, на нејавна седница на спветпт 

пдржана на ден 20.12.2016 гпдина, дпнесе: 

 

П Р Е С У Д А 

ЖАЛБАТА на тужените, СЕ УВАЖУВА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд Кишевп П1.бр.62/16 пд 06.09.2016 гпдина, СЕ 

ПРЕИНАЧУВА и СЕ ПРЕСУДУВА: 

ТУЖБЕНПТП БАРАОЕ на тужителпт Ж. Ц. пд С., да се налпжи на тужените У. С., К. С., 

и А.  С. сите пд С., да престанат сп впзнемируваое и пгранишуваое на сппственпста на 

тужителката Ж. Ц. пд С., на семејната куќа вп с.С. евидентирана ппд куќен брпј .... ппищана 

вп ИЛ.бр... за КО С., на  нашин щтп ппвеќе нема неппвиканп и на свпја рака да влегуваат вп 

куќата, ппд закана на изрекуваое на паришна казна или кривишна пдгпвпрнпст за 

кривишнп делп сампвплие, СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНП. 

СЕ ЗАДПЛЖУВА тужителпт да на тужените им ги надпмести трпщпците пп 

ппстапката вп изнпс пд 91.680,00 денари, вп рпк пд 15 дена пд приемпт на пресудата.    
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ППГПЛЕМПТП БАРАОЕ на тужените за надпмест на трпщпците за разликата пд 

дпсуденипт дп ппбаруванипт изнпс, СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНП. 

П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд Кишевп сп пбжалената пресуда гп усвпил тужбенптп бараое на 

тужителката Ж. Ц. пд С., па  се налага на тужените У.С., К.С., и А.  С. сите пд С., да престанат 

сп впзнемируваое и пгранишуваое на сппственпст на тужителката Ж. Ц. пд С., на 

семејната куќа вп с. С. евидентирана ппд куќен брпј 85 ппищана вп ИЛ.бр..... за КО С., на  

нашин щтп ппвеќе нема неппвиканп и на свпја рака да влегуваат вп куќата, ппд закана на 

изрекуваое на паришна казна или кривишна пдгпвпрнпст за кривишнп делп  сампвплите, 

какп и сплидарнп да и ги надпместат трпщпците вп пваа ппстапка вп изнпс пд 129.600,00 

денари се вп рпк пд 15 дена  пп приемпт ппд закана на присилнп испплнуваое.  

Незадпвплни пд ваквата пресуда пстанале тужените кпи изјавиле навремена 

жалба, сп кпја ја ппбиваат истата вп целпст ппради сущтествени ппвреди на пдредбите пд 

парнишната ппстапка, неправилнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба и ппгрещна 

примена на материјалнптп правп, сп предлпг жалбата да се уважи, пбжалената пресуда 

да се преинаши на нашин щтп ќе се пдбие тужбенптп бараое. Сп трпщкпвник за спстав на 

жалба вп изнпс пд 5.850,00 денари + 18% ДДВ и за такса за жалба вп изнпс пд 2.400,00 

денари. 

Одгпвпр на жалба е ппднесен пд страна на тужителпт преку пплнпмпщник Ј. У., 

адвпкат пд С. сп кпј се ппбиваат жалбените навпди вп целпст сп предлпг жалбата да се 

пдбие какп непснпвана, а првпстепената пресуда да се пптврди. Сп бараое на трпщпци за 

спстав на пдгпвпр на жалба вп изнпс пд 7.020,00 денари сп згплемуваое за втпрп и 

третптужени вп изнпс пд 3.510,00 денари и за судска такса за пдгпвпр на жалба вп изнпс 

пд 600,00 денари. 

Апелаципнипт суд Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда, спгласнп шлен 351 

став 1 и 354 став 1 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата, пдгпвпрпт на жалба и списите вп 

предметпт, најде дека: 

Жалбата е пснпвана. 

Овпј суд вп смисла на пдредбата пд шлен 354 стaв 1 пд ЗПП, ја испитуваще 

пбжалената пресуда вп границите на жалбените пришини, а  пп службена дплжнпст  

внимавајќи на стпрени сущтествени ппвреди на пдредбите на парнишната  ппстапка  пд  

шлен 343 став 2 пд ЗПП најде дека сп дпнесуваоетп на пбжалената пресуда не е стпрена 

ниту една пд сущтествените ппвреди на кпи пвпј суд внимава пп службена дплжнпст. Па 
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пттука непснпвани се жалбените навпди дека е стпрена сущтествена ппвреда на 

пдредбите пд шлен 343 став 1 и 2 т.14 пд ЗПП.  

Непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба.  

Именп, првпстепенипт суд пд изведените дпкази утврдил дека тужителката е 

сппственик на недвижен  импт кпј се напда вп КО С., М.Б., ппищан вп ИЛ.бр.... Ппкрај 

другипт импт таа е сппственик и на индивидуална стамбена куќа сп вкупнп 140 м2 кпја се  

напда вп с.С. сп куќен брпј ... Уужителката е лице вп ппдминати гпдини пд живптпт и сп 

нарущенп здравје, и какп таква има пптреба пд нега пд третп лице, и живее сп ќерката Д. 

Ц. пд С. и нејзинптп семејствп сп кпгп има заклушенп и дпгпвпр за дпживптна издрщка. 

Првптужената е истп така ќерка на тужителката, втпрптуженипт зет а третптужената и е 

внука пд ќерка. Секпгащ кпга тужителката престпјувала вп куќата вп с.С. тужените упадаат 

неппканети вп куќа, ја впзнемируваат тужителката, предизвикуваат кавги и тепашки сп щтп 

на тужителката и пппрешуваат вп кпристеое на куќата кпја е нејзина  сппственпст. На ден 

... гпдина неппканети птищле вп куќата на  тужителката вп с. С. и пп расправија ја 

нападнале тужителката и  истата ја ппвредиле. И ппкрај укажуваоетп и изрешената 

забрана пд ПС К. тужените пва ппвтпрнп гп стприле вп С. .. кпга вп вешерните шаспви 23 

шаспт, неппвикани и непвластенп упаднаа вп куќата, и предизвика неред и тепашка сп 

сестрата Д. и самата тужителка.  

Сппред спветпт на пвпј суд вака утврдена фактишка спстпјба е правилна и целпсна, 

бидејќи истата вп целпст прпизлегува пд изведените дпкази вп текпт на ппстапката, нп 

првпстепенипт суд извел ппгрещен заклушпк пд правилнп утврдената фактишка спстпјба, а 

сп тпа и ппгрещнп гп применил материјалнптп правп. 

Оснпвани се жалбените навпди за ппгрещна примена на материјалнптп правп. 

Ценети беа жалбените навпди дека несппрнп се дпкажалп дека впппщтп немалп 

насилнп влегуваое, а ущте ппмалку пппрешуваое на тужителката вп кпристеое на куќата 

вп с.С.. Натаму се наведува дека акп се ппгледне записникпт при даваое на исказпт на 

тужената пд ...... гпдина мпже да се види дека самата тужена наведува дека “ппсле таа 

расправија никпгащ немалп расправија, ниту биле вп с.С., ниту ппмислиле”.  

Именп, спгласнп шлен 11 пд ЗСДСП кпј гласи - “Сппственикпт на недвижнпст е 

дплжен при кпристеоетп на недвижнпста да се впздржува пд дејствија и да ги птстранува 

пришините щтп пптекнуваат пд негпвата недвижнпст, сп кпи се птежнува кпристеоетп на 

други недвижнпсти (пренесуваое на шад, непријатни миризби, тпплина, сади, пптрес, 

бушава, истекуваое на птпадни впди и слишнп), над мерката щтп е вппбишаена сп пглед на 
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прирпдата и намената на недвижнпста и на месните прилики или сп кпи се пришинува 

ппзнашителна щтета, акп сп закпн ппинаку не е ппределенп”. 

Спгласнп шлен 161 став 1 пд ЗСДСП кпј гласи - “Акп вп пстваруваоетп на правптп 

третп лице гп впзнемирува сппственикпт или претппставенипт сппственик на друг нашин, а 

не сп пдземаое на стварта, сппственикпт, пднпснп претппставенипт сппственик мпже сп 

тужба да бара да престане сп тпа впзнемируваое”, став 2 пд истипт шлен, кпј гласи - “Кпга 

сп впзнемируваоетп пд став 1 на пвпј шлен е пришинета щтета, сппственикпт има правп да 

бара надпместпк на щтета сппред ппщтите правила за надпместпк на щтета”. 

Сппред пвпј суд сп тужбата сп кпја се бара престануваое на впзнемируваоетп е 

ппзната какп негатпрна тужба. Оваа негатпрна тужба мпже да се ппднесе пд сппственикпт 

сп кпја тужителпт мпра да дпкаже дека е сппственик, дека туженипт стприл непснпванп 

впзнемируваое сп кпе се пгранишува или спрешува реализацијата на 

сппственишкпправните пвластуваоа на стварта и дека туженипт е тпј кпј гп изврщил актпт 

на впзнемируваое. Оттука, вп кпнкретнипв слушај сп тпа щтп настанала расправија, кавги 

ппмеду тужителпт и тужените, а кпја резултирала и сп ппвреда кпн тужителпт, пп пценка и 

мислеое на спветпт на пвпј суд не се рабпти за впзнемируваое на сппственпст, бидејќи 

впзнемируваоетп мпра да биде пд траен карактер, и да биде наспшена, ппврзана кпн 

сппственпста, а не кпн физишкп лише, а кпе нещтп не ппстпи вп пвпј слушај. Вп кпнкретнипт 

слушај ппгрещнп првпстепенипт суд гп применил материјалнптп правп кпга сметал дека 

биле испплнети услпвите за примена на шлен 161 став 1 пд ЗСДСП. 

Сп пглед на наведенптп, а спгласнп шлен 361 став 1 тпшка 4 пд ЗПП, следуваще да се 

пдлуши какп вп изреката на пваа пресуда. 

Истп така пвпј суд спгласнп шлен 160 став 2 пд ЗПП в.в. сп шлен 148 пд ЗПП в.в. сп 

шлен 158 став 1 пд ЗПП пдлуши тужителпт да им ги надпмести на тужените трпщпците пп 

ппстапката кпи се пднесуваат: за спстав на пдгпвпр на тужба вп изнпс пд 4.160,00 денари, 

за спстав на две жалби вп изнпс пд 6.240,00 денари и изнпс пд 7.020,00 денари, или 

вкупнп за две жалби изнпс пд 13.260,00 денари, за награда за застапуваое на седум 

расправи изнпс пд пп 4.992,00 денари или вкупнп 34.944,00 денари, и за две расправи вп 

изнпс пд пп 5.616,00 денари, или вкупнп 11.232,00 денари, за спстав на пплнпмпщнп вп 

изнпс пд 1.300,00 денари или вкупнп 64.896,00 денари и 11.681,00 денари на име 18% 

ДДВ на дусудените изнпси или вкупнп 76.577,00 денари. За такса за две жалби вп изнпс 

пд пп 1.400,00 денари или 2.800 денари, за вещташеое вп изнпс пд 3.000,00 денари. За 

спстав на жалба пд 27.10.2016 гпдина, вп изнпс пд 5.850,00 денари, какп и 1.053,00 

денари на име 18% ДДВ, за такса за жалба вп изнпс пд 2.400,00 денари, или се вкупнп пп 

сите пснпви на тужените им следуваат трпщпци вп изнпс пд 91.680,00 денари. 
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Ппгплемптп бараое на тужените за надпмест на трпщпците за разликата пд 

дпсуденипт дп баранипт изнпс е непснпванп, бидејќи истптп е вп спрптивнпст на шлен 149 

ст.1 пд ЗПП. Именп пвпј суд ги пдбил бараоетп за  трпщпци и тпа за птсуствп пд 

канцеларија на девет расправи вп изнпс пд пп 4.992,00 денари, за патни трпщпци, за 

упптреба на сппственп впзилп за девет патуваоа вп изнпс пд пп 3.600,00 денари, за 

патарини за девет патуваоа вп изнпс пд пп 280,00 денари или вкупнп 79.848,00 денари, а 

сппред ставпт на Врхпвнипт суд на РМ, дека на пплнпмпщници адвпкати кпја дпадат 

надвпр пд ппдрашјетп на судпт не им следаат гпренаведените ппбарани трпщпци. 

 Пресуда на  АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ бр.955/16 пд 20.12.2016 гпдина 

(Пваа пресуда е пптврдена сп пресуда на Врхпвнипт суд на Република Македпнија 

Рев2.бр.351/2017 пд 12.04.2018 гпдина)  
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11. Пблигаципни пднпси (стекнуваое без пснпв) 
 
Спгласнп член 208 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси - Кпга некпј ќе упптреби 
туд предмет вп свпја кприст, имателпт мпже да бара, независнп пд правптп на 
надпмест на штетата или вп птсуствп на таа, да му ја надпмести пвпј кприста штп 
ја имал пд упптребата. 
Претппставки за настануваое на стекнуваое без пснпва се згплемуваое на 
имптпт (збпгатуваое) на едната страна, намалуваое на имптпт 
(псирпмашуваое) на другата страна, кпрелација меду намалуваоетп и 
згплемуваоетп на имптпт на тие лица и птсуствп (неппстпеое) на правнипт 
пснпв кпј правнп би гп пправдал намалуваоетп и згплемуваоетп на имптпт на 
тие лица. 
Дп настануваое на пблигаципнен пднпс сп стекнуваое без пснпв мпже да дпјде 
сп дејствие на псирпмашенипт, сп дејствие на стекнувачпт без пснпв или сп 
дејствие на третп лице или надвпрешен настан. Цитираната пдредба е всушнпст 
ппспебен вид на стекнуваое без пснпв (збпгатуваое) ппради сппственп дејствие, 
пднпснп дејствие на збпгатенпст. Вп смисла на цитираната пдредба, кпга некпј 
друг упптребува туда ствар за свпја кприст, а притпа знаел или мпжел да знае 
дека стварта не е негпва, настанува непвластена упптреба на туда ствар за свпја 
кприст кпја има значеое какп стекнуваое без пснпв. Наведенптп гп пвластува 
сппственикпт на стварта да претендира пд држателпт на стварта за кприста штп 
ја имал сп упптреба на стварта, кпе правп мпже да биде пстваренп независнп пд 
правптп на надпмест на штета. Кприста штп е пстварена сп такавата упптреба на 
стварта на имателпт на стварта дплжен е да му ја надпмести и спвеснипт 
стекнувач.   

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

 АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите:   м-р Велкп 

Стращевски – претседател на спветпт, Беким Мехмеди и Лидија Кузманпска - Башевска – 

шленпви на спветпт, вп правната рабпта на тужителпт а.д. за... С., прптив тужената У.П. пд 

У., за стекнуваое без пснпв, вреднпст на сппрпт 279.891,00 денари, пдлушувајќи пп 

жалбата на тужителпт изјавена преку генералнипт директпр Щ.Ц., прптив пресудата на 

Оснпвнипт суд Уетпвп П4.бр.238/2015 пд 01.12.2015 гпдина, на нејавна седница на 

спветпт пдржана на ден 08.06.2016 гпдина, ја дпнесе следната 

 

П Р Е С У Д А 

ЖАЛБАТА на тужителпт а.д. за... С., СЕ УВАЖУВА. 
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ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд Уетпвп П4.бр.238/2015 пд 01.12.2015 гпдина, СЕ 

ПРЕИНАЧУВА и СЕ ПРЕСУДУВА: 

ТУЖБЕНПТП БАРАОЕ тужителпт а.д. за... С., СЕ УСВПЈУВА. 

СЕ ЗАДПЛЖУВА тужената У.П. пд У. на име стекнуваое без пснпв, да му плати на 

тужителпт главен дплг вп изнпс пд 279.891,00 денари, за перипд пд 01.11.2009 гпдина 

заклушнп сп 31.10.2014 гпдина, за кпристеое на  делпвен прпстпр вп државна сппственпст 

на ул.... вп У., спдржан вп имптен лист  бр...  на КО У. КП.бр... сп ппврщина пд 38 м2, сп 

закпнска казнена камата сметанп пд 26.11.2014  гпдина вп висина на референтната  

стапка на НБ на РМ щтп за секпе пплугпдие  важела на ппследнипт ден пд пплугпдиетп 

щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие згплемена за 8 прпцентни ппени па дп 

исплатата, вп рпк пд 15 дена пп приемпт на пваа пресуда. 

СЕ ЗАДПЛЖУВА тужената да му ги надпмести на тужителпт трпщпците пп 

ппстапката вп изнпс пд 22.420,00 денари, сетп тпа вп рпк пд 15 дена пп приемпт на пваа 

пресуда.  

П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд Уетпвп сп пбжалената пресуда тужбенптп бараое  на тужителпт а.д. 

за... С., сп кпе ппбарал  да се задплжи тужената П.У. пд У. , на име стекнуваое без пснпв , 

да му плати на тужителпт главен дплг вп изнпс пд 279.891,00 денари, за перипд пд 

01.11.2009 гпдина заклушнп сп 31.10.2014 гпдина, за кпристеое на  делпвен прпстпр вп 

државна сппственпст на ул... вп У., спдржан вп имптен лист  бр... на КО У. КП.бр... сп 

ппврщина пд 38 м2, сп закпнска казнена камата сметанп пд 26.11.2014  гпдина вп висина 

на референтната  стапка на НБ на РМ щтп за секпе пплугпдие  важела на ппследнипт ден 

пд пплугпдиетп щтп му претхпделп на текпвнптп пплугпдие  згплемена за 8 прпцентни 

ппени па дп исплатата, гп пдбил какп непснпванп. Впеднп гп задплжил  тужителпт да на 

тужената и ги надпмести трпщпците вп ппстапката вп изнпс пд 35.170,00 денари, вп рпк 

пд 15 дена пп приемпт на пресудта, а ппд страв на присилнп изврщуваое.  

Незадпвплен пд првпстепената пресуда пстанал тужителпт кпј  изјавил навремена 

жалба, сп кпја ја ппбива истата ппради сущтествени ппвреди  на пдредбите на парнишната 

ппстапка, ппгрещнп утврдена фактишка спстпјба и ппгрещна примена на материјалнптп 

правп, сп предлпг жалбата да се уважи, а првпстепената пресуда да се преинаши на нашин 

щтп тужбенптп бараое на тужителпт ќе биде усвпенп вп целпст, какп и да се задплжи 

тужената сп трпщпците вп ппстапката. 

Одгпвпр на жалбата е ппднесен пд страна на тужената преку пплнпмпщникпт Г.Г., 

адвпкат пд У. сп кпј се ппбиваат жалбените навпди истакнати вп жалбата на тужителпт вп 
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целпст, сп предлпг жалбата да се пдбие какп непснпвана, а првпстепената пресуда да се 

пптврди. При тпа предјавува трпщпци за спстав на пдгпвпр на жалба вп изнпс пд 5.850,00 

денари и за такса за пдгпвпр на жалба вп изнпс пд 2.800,00 денари. 

  Апелаципнипт суд вп Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда, спгласнп шлен 

351 став 1 и 354 став 1 пд ЗПП, ценејќи ги жалбата и пдгпвпрпт на жалба и увид на списите 

вп предметпт, најде дека: 

 Жалбата е пснпвана. 

Испитувајќи ја пбжалената пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на шлен 354 пд ЗПП, на стпрени сущтествени 

ппвреди на пдредбите пд шлен 343 став 2 пд ЗПП, пвпј суд најде дека при дпнесуваоетп 

на пресудата пд страна на првпстепенипт суд не е стпрена ниту една сущтествена ппвреда 

предвидена вп претхпднп наведената закпнска пдредба, пд пришина щтп првпстепената 

пресуда е јасна, разбирлива, без прптиврешнпсти ппмеду пбразлпжениетп и изреката, сп 

дпвплнп пришини за рещителните факти, а утврдените факти прпизлегуваат пд изведените 

дпкази, заради щтп истата мпже вп целпст да се испита. 

Непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба. 

Сп пбжалената пресуда првпстепенипт суд утврдил дека недвижнипт  импт кпј 

претставува КП.бр... на м.в Г. ..., намена А2, влез 1, приземје, намена делпвна прпстприја 

вп ппврщина пд 38  м2 пп Ил.бр... на КО У., се впди какп сппственпст на РМ. Сп пваа  

делпвна прпстприја стппанисува  а.д. за... С. какп правен следбеник на Ј.П. за... РМ. На ден 

26.02.2002 гпдина тужената У.П. се вселила вп пваа делпвна прпстприја и ја преадаптирал 

вп стамбена прпстприја. Претхпднп пред да се всели вп пваа делпвна прпстприја истта 

била празна, напущтена  и целпснп руинирана. Уужената  сп сппствени средства ја 

преадаптирала пваа  делпвна прпстприја вп станбена прпстприја и вп истата се вселила 

заеднп сп свпетп семејствп. Пред да се всели вп пваа делпвна прпстприја тужената  

ппбарала пд правнипт следбеник на сега тужителпт  на Ј.П. за... да и биде дпделена 

стамбена прпстприја за живееое  сп пглед да истата била спцијален слушај  без средства 

за живееое и без станбен прпстпр. Сп пглед да пд страна на претхпдникпт на тужителпт 

не и бил дпделен станбен прпстпр за живееое, истата се вселила вп пва делпвна  

прпстприја. Веднащ пп вселуваоетп тужената ги известила врабптените на  тужителпт  

дека е вселена  вп пваа прпстприја. Од  страна на врабптените на  тужителпт и билп 

кажанп дека мпже слпбпднп да живее тука  и дека нема да  има никакви прпблеми. 

Уужената вп ппвеќе наврати се пбраќала дп тужителпт  да и биде рещен статуспт вп врска 

сп кпристеоетп на пваа делпвна прпстприја кпја на лице местп била преадаптирана вп 



2020 Апелаципнен суд Гпстивар                                                          Билтен на судската пракса 

 

104 
 

стамбена прпстприја, медутпа на нејзинптп бараое не и билп удпвпленп. При пвие 

кпнтакти на тужената и билп  усменп кажанп дека нема прешки за кпристеое на пваа 

делпвна прпстприја.  Од страна на врабптени на тужителпт вп ппвеќе наврати при 

изврщена  теренска кпнтрпла билп навраќанп вп делпвната прпстприја кпја ја кпристела  

тужената Упдпрка, медутпа самп вп два наврати бил спшинет записник  пд теренска 

кпнтрпла. При пвие кпнтрпли на записник бип кпнстатиранп  дека делпвната прпстприја 

се кпристи без превен пснпв, медутпа вп тие прилики  не билп баранп пд тужената да ја 

испразни и предаде вп владение прпстпријата  на тужителпт. Фактпт дека пд тужената не 

билп баранп да ја испразни  делпвната прпстприја и да ја предаде на тужителпт и 

усмените ветуваоа пд  страна на врабптените на тужителпт дека нема прешки тужената да 

ја кпристи  делпвната прпстприја, кај неа спздале заблуда за нејзинптп  правп врз стварта  

щтп ја држи. Уужената не била свесна дека ппстпи неспгласнпст ппмеду  нејзината 

фактишка власт   на стварта и правната спстпјба на рабптите. Кај тужената ппстпела 

фактишкп субјективнп уведуваое вп правптп да ја кпристи  делпвната прпстприја кпе 

пбјективнп се пправдува пд пднесуваоетп на врабптените на тужителпт. На врабптените 

на тужителпт им билп ппзнатп дека У. е спцијален слушај.  Вп делпвната  прпстприја  кпја 

на лице местп ја кпристи тужената У. билп вграденп брпилп за мереое на пптрпщена 

електришна енергија кпе брпилп е евидентиранп на нејзинп име, а истпвременп тужената 

ги плаќа и сметките за  пружени кпмунални  услуги кпи сметки истп така се впдат на 

нејзинп име. Иакп  на тужителпт му билп ппзнатп дека тужената У. ја кпристи  пваа 

делпвна прпстприја  без правен пснпв, никпгащ пд негпва страна не биле ппкренати  и 

преземени правни средства за земаое  вп владение на делпвната прпстприја  кпја У. ја 

кпристи и ден денес ппшнувајќи пд 26.02.2002 гпдина кпга влегла  вп вледение и вп пвпј 

перипд тужителпт какп друщтвп кпе стппанисува сп пваа  делпвна прпстприја никпгащ не 

ппкажалп намера пваа делпвна прпстприја  да ја земе вп владение, ниту пак намера да 

пстварува кприст пд издаваое на истата ппд закуп или евентуалнп истата ја пттуди. 

Дпкплку вп перипдпт пд 01.11.2009 гпдина заклушнп  сп 31.10.2014 гпдина тужителпт би гп 

издавал предметнипт делпвен прпстпр ппд закуп истипт би пстварил прихпд вп изнпс пд 

279.891,00 денари. 

Пп пценка на пвпј суд ваквата фактишка спстпјба е правилнп и целпснп утврдена, нп 

на вака утврдена фактишка спстпјба првпстепенипт суд извел ппгрещен заклушпк дека 

тужбенптп бараое на тужителпт е непснпванп, а сп тпа ппгрещнп ги применил пдредбите 

пд материјалнптп правп. 

Оснпвани се жалбените навпди за ппгрещна примена на материјалнптп правп. Вп 

кпнкретнипт слушај првпстепенипт суд ппгрещнп се ппвикал на пдредбите пд шлен 156, 

157 и 179 пд Закпнпт за сппственпст и други стварни права, какп и шлен 6 и 178 пд Закпнпт 

за пблигаципните пднпси  
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Ценети беа жалбените навпди на тужителпт дека тужената упптребувајќи туд импт, 

без правен пснпв се збпгатилa, ги намалила свпите трпщпци сп щтп гп згплемила свпјпт 

импт за сметка на тужителпт кпј бил пневпзмпжен да пстварува прихпди. 

Спгласнп шлен 199 став 1 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси - Кпга дел пд имптпт 

на еднп лице премине на билп кпј нашин вп имптпт на некпе другп лице, а тпа 

преминуваое нема свпја пснпва вп некпја правна рабпта или вп закпнпт, стекнувашпт е 

дплжен да гп врати тпј дел пд имптпт, акп тпа е мпжнп, а инаку е дплжен да ја надпмести 

вреднпста на ппстигнатата кприст. Ппд став 2 пд истипт шлен е предвиденп дека ппд 

премин на имптпт се ппдразбира и стекнуваое на кприст сп изврщенп дејствие. Дпдека 

ппд став 3 пд истипт шлен е предвиденп дека пбврската за враќаое, пднпснп за надпмест 

на вреднпста настанува и кпга нещтп ќе се прими сп пглед на пснпвпт щтп не се пстварил 

или кпј ппдпцна птпаднал. 

Спгласнп шлен 208 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси – Кпга некпј ќе упптреби 

туд предмет вп свпја кприст, имателпт мпже да бара, независнп пд правптп на надпмест 

на щтета или вп птсуствп на таа, да му ја надпмести пвпј кприста щтп ја имал пд 

упптребата. 

Претппставки за настануваое на стекнуваое без пснпва спгласнп шлен 199 пд ЗОО, 

се згплемуваое на имптпт (збпгатуваое) на едната страна, намалуваое на имптпт 

(псирпмащуваое) на другата страна, кпрелација меду намалуваоетп и згплемуваоетп на 

имптпт на тие лица и птсуствп (неппстпеое) на правнипт пснпв кпј правнп би гп пправдал 

намалуваоетп и згплемуваоетп на имптпт на тие лица, а вп кпнкретнипв слушај станува 

збпр за непснпванп преминуваое на имптната кприст на страна на тужената, пднпснп 

истата ги намалила свпите трпщпци за станарина, дпдека пак на тужителпт му билп 

скратенп правптп да гп издава делпвнипт прпстпр ппд закуп пднпснп да пстварува 

прихпди - кприст пд истипт. 

Именп, сппственикпт на недвижнпста мпже да се пдреше пд свпетп правп на 

сппственпст, нп недвижнпста сп тпа не станува нишија, туку сп самптп тпа пп сила на Закпн 

(ex lege) препда вп сппственпст на РМ вп смисла на шлен 135 пд ЗСДСП.   

Сппред пвпј суд статуспт на делпвнипт прпстпр не бил такпв щтп станал нишиј, 

пднпснп напущтена ствар, па не држи заклушпкпт на првпстепенипт суд дека тужителпт 

сам се дпвел вп ситуација да не ја издава ппд закуп делпвната прпстприја. Впрпшем, иакп 

намалуваоетп на имптпт вп некпи слушаи е пптещкп забележливп, какп щтп е вп 

кпнкретнипв слушај, сепак Закпнпт предвидува тужената да плати за кпристеоетп на 

делпвнипт прпстпр на тужителпт.  
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Имптпт на еднп лице мпже да се згплеми сп правнп непснпванп кпристеое на туда 

ствар или рабпта и кпга сп таа ставар пднпснп рабпта не е спздадена некпја нпва 

материјална вреднпст.   

Уужената вп кпнкретнипв слушај непвластенп гп кпристела предметнипт делпвен 

прпстпр и истипт гп преадаптирала вп стамбен, непснпванп се збпгатила пднпснп ги 

намалила свпите трпщпци за станарина, дпдека пак на тужителпт му билп скратенп 

правптп да гп издава делпвнипт прпстпр ппд закуп пднпснп да пстварува прихпди пд 

истипт, па пттука прпизлегува пснпванпста на тужбенптп бараое на тужителпт. 

Висината на дпсуденипт надпмест пвпј суд ја утврди спгласнп напдпт и мислеоетп 

СВ.IV 380/14 пд 01.09.2014 гпдина на Бирптп за... С., какп и дппплнителнптп вещташеое 

СВ.IV 380/14 пд 04.11.2014 гпдина  на Бирптп за ... С.. 

Пп пднпс на дпсудената камата сппред пвпј суд тужената паднала вп задпцнуваое 

пткакп тужителпт ја ппвикал да гп врати стекнатптп без пснпв, а тпа е денпт на 

ппднесуваое на тужбата па спгласнп шлен 266, 266-а и 313 пд Закпнпт за пблигаципните 

пднпси на дпсуденипт изнпс пд 279.891,00 денари пвпј суд дпсуди казнена камата пд 

26.11.2014 гпдина. 

Овпј суд спгласнп шлен 160 став 2 пд ЗПП пдлуши дека на тужителпт му следуваат 

трпщпците пп ппстапката спгласнп шлен 158 став 1 пд ЗПП и тпа: за такса за тужба и пдлука 

вп изнпс пд пп 4.130,00 денари, за вещташеое вп изнпс пд 5.900,00 денари и такса за 

жалба вп изнпс пд 8.260,00 денари или вкупнп пп сите пснпви вп изнпс пд 22.420,00 

денари. 

Сп пглед на наведенптп, а спгласнп шлен 361 тпшка 3 и 4 пд ЗПП, следуваще да се 

пдлуши какп вп изреката на пваа пресуда.   

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр.167/2016 пд 08.06.2016 гпдина 

(Пваа пресуда е пптврдена сп пресуда на Врхпвнипт суд на Република Македпнија 

Рев2.бр.56/2017 пд 22.02.2018 гпдина) 
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12. Наследнп правп (ппвреда на нужен дел) - Ппвреда на нужен наследен дел, 

сппред пдредбата пд член 38 став 2 пд Закпнпт за наследуваое, ппстпи кпга 

нужнипт наследник уште за време на живпт на пставителпт и сп 

тестаменталните распплагаоа не примил пд имптпт на пставителпт ппдарпци и 

наследен дел вп висина на вреднпста на нужнипт дел. Нужнипт дел е ппвреден 

кпга вкупната вреднпст на распплагаоата штп пставителпт им ги направил на 

свпите закпнски наследници гп надминуваат распплпживипт дел пд пставината, 

сп кпј пставителпт мпжел да распплага спред свпјата сппствена вплја. Вп случај 

на ппвреда на нужнипт дел, Закпнпт за наследуваое ппзнава два начини на 

пбезбедуваое на нужнипт дел и тпа преку намалуваое на тестаменталните 

распплагаоа и враќаое на ппдарпците. Спгласнп член 31 став 2 пд Закпнпт за 

наследуваое нужнипт дел на пптпмците, ппсвпениците и нивните пптпмци и на 

брачнипт другар изнесува една пплпвина, а нужнипт дел на другите наследници 

една третина пд пнпј дел штп на секпј наследник би му припаднал сппред 

закпнскипт ред на наследуваоетп без пглед на тпа штп некпј пд нужните 

наследници не бара дел пд пставината, или пак е исклучен пд наследствп или е 

недпстпен да наследи.  

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

 АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите:  м-р Велкп 

Стращевски – претседател на спветпт, Беким Мехмеди и Лидија Кузманпска - Башевска – 

шленпви на спветпт, вп правната рабпта на тужителпт М.Н. пд У., прптив тужената Б.Б. пд 

У. пд У., за ппвреда на нужен наследен дел, вреднпст на сппрпт 40.000,00 денари, 

пдлушувајќи пп жалбата на тужителпт изјавена преку пплнпмпщникпт Н.А.Б., адвпкат пд У., 

прптив Пресудата на Оснпвнипт суд вп Уетпвп П1.бр.357/15 пд 19.10.2015 гпдина, на 

нејавна седница на спветпт пдржана на ден 15.09.2016 гпдина, ја дпнесе следната: 

 

П  Р  Е  С  У  Д  А 

ЖАЛБАТА на тужителпт М.Н. пд У.  изјавена преку пплнпмпщникпт Н.А.Б., адвпкат 

пд У., СЕ УВАЖУВА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд вп Уетпвп П1.бр.357/15 пд 19.10.2015 гпдина, СЕ 

ПРЕИНАЧУВА и СЕ ПРЕСУДУВА: 

СЕ УСВПЈУВА тужбенптп бараое на тужителпт М.Н. пд У., ул..... 
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Ппради ппвреда на нужнипт наследен дел се намалуваат распплагаоата сп 

тестаментпт на пставителпт Д.Н. бивща пд У., така щтп пп пснпв на нужнп наследуваое на 

наследник на имптпт на пставината на пставителпт кпј се спстпи пд 1/4 (една идеална 

шетвртина) пд недвижнипт импт пп ИЛ.бр...  на КО Р., и 1/2 (една идеална пплпвина) пд 

недвижнипт импт пп ИЛ.бр.... на КО У., какп и правп на кпристеое на 1/2 (една идеална 

пплпвина) пд недвижен импт пп ИЛ.бр... на КО У. и тпа на 1/4 (една идеална шетвртина) се 

прпгласува тужителпт М.Н. пд У.. 

СЕ ЗАДПЛЖУВА тужената Б.Б. пд У. сп ЕМБГ... сп местп на живееое на ул... да на 

тужителпт М.Н. пд У. му гп признае правптп на сппственпст на 1/4 (една идеална 

шетвртина) пд гпре наведенипт импт и правптп да распплага сразмернп сп свпјпт 

спсппственишки дел, какп и кприснишкптп правп и да трпи прпмени вп јавните книги на 

име на тужителпт, вп рпк пд 15 дена пп приемпт на пваа пресудата ппд страв на присилнп 

изврщуваое.   

  СЕ ЗАДПЛЖУВА  тужената Б.Б. пд У. на тужителпт М.Н. oд У.  да му ги надпмести 

трпщпците пп ппстапката на сума вп изнпс пд 32.960,00 денари, а се вп рпк пд 15 дена пп 

приемпт на пваа пресудата ппд страв на присилнп изврщуваое. 

Ппгплемптп бараое на тужителпт вп пднпс на трпщпците пп ппстапката  за 

разликата пд дпсуденипт изнпс сп пваа пресуда пд 32.960,00 денари, дп изнпспт 

ппбаруван пд тужителпт пд 36.660,00 денари, СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНП. 

П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд Уетпвп, сп пбжалената пресуда тужбенптп бараое на тужителпт 

Н.М. пд У. сп ЕМБГ... сп местп на живееое ул..., ппради ппвреда на нужнипт наследен дел 

да се намалат распплагаоата сп тестаментпт на пставителпт Д.Н. бивща пд У., така щтп пп 

пснпв на нужнп наследуваое на наследник на имптпт на пставината пставителпт кпј се 

спстпи пд 1/4 (една идеална шетвртина) пд недвижнипт импт пп ИЛ.бр... на КО Р., и 1/2 

(една идеална ппливина) пд недвижнипт импт пп ИЛ.бр... на КО У., какп и правп на 

кпристеое на 1/2 (една идеална пплпвина) пд недвижен импт пп ИЛ.бр... на КО У. и тпа 

1/4 (една идеална шетвртина) се прпгласува тужителпт Н.М., па да се задплжи тужената 

Б.Б. пд У. сп ЕМБГ... сп местп на живееое на ул.... да на тужителпт му гп признае правптп 

на сппственпст на 1/4 (една идеална шетвртина) пд гпре наведенипт импт правптп да 

распплага сразмернп сп свпјпт спсппственишки дел, какп и кприснишкптп правп и да трпи 

прпмени вп јавните книги на име на тужителпт, гп пдбил какп непснпванп. Впеднп, 

пдлушил секпја страна сама да ги снпси свпите прпцесни трпщпци.     

Незадпвплен пд првпстепената пресуда пстанал тужителпт кпј преку свпјпт 

пплнпмпщник Н.А.Б., адвпкат пд У. изјавил навремена жалба, сп кпја ја ппбива истата 
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ппради сущтествена ппвреда на пдредбите пд парнишната ппстапка спгласнп шлen 343 

став 2 т.14 пд ЗПП, ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба спгласнп шлен 344 

пд ЗПП и ппради ппгрещна примена на материјалнптп правп спгласнп шлен 345 пд ЗПП, сп 

предлпг жалбата да се уважи, пбжалената пресуда да се преинаши вп кприст на тужителпт 

на нашин щтп ќе се уважи тужбенптп бараое на тужителпт какп пснпванп или пбжалената 

пресуда да се укине вп целпст и предметпт да се врати првпстепенипт суд на ппвтпрнп 

судеое.  

Одгпвпр на жалба не е ппднесен.  

Апелаципнипт суд вп Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда, спгласнп шлен 

351 став 1 и 354 став 1 пд ЗПП, ценејќи ја  жалбата и увид на списите вп предметпт, најде 

дека: 

 Жалбата е пснпвана. 

Испитувајќи ја пбжалената пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на шлен 354 пд ЗПП, на стпрени сущтествени 

ппвреди на пдредбите пд шлен 343 став 2 пд ЗПП, пвпј суд најде дека при дпнесуваоетп 

на пресудата пд страна на првпстепенипт суд не е стпрена ниту една сущтествена ппвреда 

предвидена вп претхпднп наведената закпнска пдредба, пд пришина щтп првпстепената 

пресуда е јасна, разбирлива, без прптиврешнпсти ппмеду пбразлпжениетп и изреката, сп 

дпвплнп пришини за рещителните факти, а утврдените факти прпизлегуваат пд изведените 

дпкази, заради щтп истата мпже вп целпст да се испита. 

Именп, првпстепенипт суд сп пбжалената пресуда зел за утврденп дека не билп 

сппрнп ппмеду странките дека била ппкрената пставинска ппстапка пп смртта на сега 

ппкпјната Д.Н. бивща пд У., кпја ппстапка била прекината сп рещение на нптар С.Д.В. пд У. 

О.бр.1165/12 ФДР.бр.556/12 пд 26.11.2013 гпдина. Уужителпт какп ушесник вп таа ппстапка 

Н.М. бил задплжен да ппведе парнишна ппстапка вп рпк пд 30 дена пд приемпт на тпа 

рещение, пд пришини щтп истипт гп пспприл тестаментпт сп кпј изјавил дека не гп 

признава какп пплнпважен и вистинит тестаментпт ОДФ.бр.212/12 и ИРС 1/12 спшинет кај 

нптар И.С. за ппдрашјетп на Оснпвен суд Уетпвп. Не билп сппрнп дека пред пвпј суд била 

впдена ппстапка пп тужба на тужителпт М.Н. пд У. кпја ппстапка била заведена ппд 

делпвен брпј П.бр.219/05 пд 08.05.2007 гпдина сп пснпв утврдуваое на сппственпст пп 

пснпв на градба и придпнес вп една семејна и куќна заедница, а тужени вп таа ппстапка 

биле Л. и Д.Н. сега бивщи пд У., и дека сп пресуда на Апелципнитп суд вп Скппје 

ГЖ.бр.6513/07 пд 21.02.2008 гпдина тужбенптп бараое вп таа ппстапка на тужителпт М.Н. 

пд У. билп усвпенп, и билп утврденп дека истипт бил сппственик на 1/2 - на една идеална 

пплпвина пп пснпв на градба и придпнес вп една куќна и семејна заедница пд катпт, на 
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стамбенипт пбјект-куќата изградена на КП.бр... на м.в. ... пп ПЛ.бр... на КО У., кпја се 

спстпи пд хпдник 8,0м2, салпн 33,78м2, кујна пд 18,80м2, спална спба пд 25.85м2, баоа пд 

4,85м2 и два балкпни пд 12.18м2 и 16м2 или вкупна ппврщина пд 119.46м2 какп и на 1/2 

една идеална пплпвина пд таванскипт прпстпр на стамбенипт пбјект.  Од распитпт на 

тужителпт Н.М. вп свпјствп на странка даден на записник пд пдржана расправа пд 

19.10.2015 гпдина судпт утврдил дека пстанува вп се какп вп изјавата дадена на записник 

пд 15.12.2014 гпдина дека не бил вп дпбри пднпси сп тужената Б. кпја му била сестра и 

пред судпт изјавил дека дпдека биле живи негпвите рпдители живееле вп куќата и дека 

никпгащ не бил делен пд нив, дека првп ппшинал негпвипт таткп, а пптпа и негпвата мајка 

и дека тпј се грижел за негпвите рпдители истп така и негпвата сппруга и деца. Уужителпт 

навел тпшнп дека негпвите рпдители Д. и Л. ги имал туженп затпа щтп истипт ушествувал 

вп надградбата на катпт кпј се напда на ул.. вп У.. Уужителпт навел дека негпвата мајка 

била бплна за време на живптпт и дека имптпт бил препищан на негпвата сестра три 

месеци пред  нејзината смрт. Од тие пришини ппбарал пд судпт да истипт се ппнищти 

бидејќи бил ппвреден вп целпст негпвипт нужен наследен дел. Од распитпт на тужената 

Б.Б. даден на записник пд пдржана расправа пд 19.10.2015 гпдина судпт утврдил дека 

нивните рпдители за време на живптпт имале куќа сп двпрнп местп кпј се напдала на ул... 

и нива вп селп Р. и надградба пд катпт на куќата гп направиле рпдителите сп свпи 

средства и дека рпдителите се дп нивната смрт живееле делени пд нејзинипт брат М. 

ппвеќе пд 15 гпдини бидејќи истипт не бил вп дпбри пднпсни сп рпдителите. Уужената Б. 

навела дека за свпјата мајка се грижела лишнп таа, се дп ппследен мпмент пднпснп дп 

нејзината смрт пд пришини щтп истата ппдплг временски перипд бпледувала пд тещка 

бплест и бил изврщен пперативен зафат и била лекувана какп вп У., така и вп С.. Сп шитаое 

на пресуда Ф1.бр.689/12 пд 13.03.2014 гпдина судпт утврдил дека Фправнипт суд на РМ ја 

пдбил какп непснпвана тужбата на тужителпт Н.М. пд У., ппднесена прптив пптврдата на 

Агенцијата за..., Одделение за... У. брпј ... пд 05.10.2012 гпдина. Сп шитаое на пресуда на 

Вищипт Фправен суд на РМ ФЖ1.бр.163/15 дпнесена на 26.02.2015 гпдина судпт утврдил 

дека жалбата на тужителпт и вп таа ппстапка М.Н. била пдбиена какп непснпвна,  а вп став 

2 пресудата на Фправнипт суд Ф1.бр.689/12 пд 13.03.2014 гпдина била пптврдена. Именп, 

пред Фправнипт суд на РМ вп ппстапка заведена ппд Ф1.бр.689/12 пд 13.03.2014 гпдина, 

тужителпт М.Н. пд У. ја тужел Агенцијата за... пд У.. Вп таа ппстапка туженипт прган 

Агенцијата за... пд У., Одделение за... У. сп  псппрената пптврда бр.... пд 05.10.2012 гпдина 

ја пдбил пријавата на тужителпт за запищуваое на прпмена вп Катастарпт на 

недвижнпсти спгласнп шлен 171 став 1 пд Закпнпт за катастар на недвижнпсти ппради 

неспвпадаое, пднпснп несппдветнпст на ппдатпците, сп пбразлпжение дека ппдатпците 

пд наведената пресуда не пдгпвараат на ппдатпците пд гепдетскипт елабпрат.  

Пп мислеое на спветпт на пвпј суд вака утврдената фактишка спстпјба е правилна и 

целпснп утврдена и истата прпизлегува пд изведените и правилнп ценети дпкази. Врз 
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пснпва на правилнп и целпснп утврдена фактишка спстпјба, првпстепенипт суд ппгрещнп 

пд изведените дпкази извел заклушпк дека не е ппвреденп правптп на нужен наследен 

дел на тужителпт, на кпј се ппвикува тужителпт сп тужбата сп спставуваоетп на 

тестаментпт пд страна на пставителпт Д.Н. бивща пд У., а впеднп ппгрещнп гп применил и 

материјалнптп правп. 

За време на живптпт  на пставителпт Д.Н. бивща пд У., тужителпт какп закпнски 

наследник, пднпснп нејзин син немал применп пд пставителпт никакви ппдарпди, ниту 

пак сп тетстементални распплагаоа имал применп вп наследствп дел вп висина на 

вреднпста на нужен наследен дел. 

Пп мислеое на спветпт на пвпј суд вп кпнкретнипт слушај тужителпт спгласнп шлен 

30 пд Закпнпт за наследуваое какп нужен наследник има правп на дел пд пставината сп 

кпја распплагала пставителката Д.Н. бивща пд У. сп тестаменптпт спгласнп шлен 31 пд 

Закпнпт за наследуваое и дека негпвипт нужен дел е ппвреден пд пришини щтп тужителпт 

какп нужен наследник ущте за живпт на пставителката Д.Н. не примил нищтп пд нејзинипт 

импт пднпснп не примил никакви ппдарпци, ниту пак сп тестаментални распплагаоа имал 

применп вп наследствп дел вп висина пд вреднпста на нужен наследен дел,  спгласнп 

шлен 38 пд Закпнпт за наследуваое.  

Спгласнп шлен 30 став 1 пд Закпнпт за наследуваое - Нужни наследници се: децата 

на пставителпт, негпвите ппсвпеници и негпвипт брашен другар. Ппд став 2 пд истипт шлен 

е предвиденп дека пптпмците на децата на пставителпт и на негпвипт ппсвпеник се нужни 

наследници самп акп вп мпментпт на смртта на пставителпт живееле вп заедница сп негп 

или акп тпј ги издржувал или акп се трајнп несппспбни за рабпта и немаат нужни средства 

за живпт. 

Спгласнп шлен 31 став 1 пд Закпнпт за наследуваое - Нужните наследници имаат 

правп на дел пд пставината кпј се вика нужен дел и кпј им припада вп слушај кпга 

пставителпт распплагал сп пставината. Ппд став 2 пд истипт шлен е  предвиденп дека 

нужнипт дел на пптпмците, ппсвпениците и нивните пптпмци и на брашнипт другар 

изнесува една пплпвина, а нужнипт дел на другите наследници една третина пд пнпј дел 

щтп на секпј наследник би му припаднал сппред закпнскипт ред на наследуваоетп без 

пглед на тпа щтп некпј пд нужните наследници не бара дел пд пставината, или пак е 

исклушен пд наследствп или е недпстпен да наследи. Притпа, не се применуваат 

пдредбите пд пвпј закпн за згплемуваое, пднпснп намалуваое на наследнипт дел на 

брашнипт другар, пднпснп на рпдителите.                                                                           

Спгласнп шлен 38 ст.1 пд Закпнпт за наследуваое - Кпга е ппвреден нужнипт дел, 

распплагаоата сп тестаментпт ќе се намалат, а ппдарпците стпрени вп ппследните 90 
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дена пд живптпт на пставителпт ќе се вратат кплку щтп е пптребнп, за да се дппплни 

нужнипт дел. Сп став 2 е  предвиденп дека нужнипт дел е ппвреден кпга нужнипт 

наследник ущте за живптпт на пставителпт и сп тестаменталните распплагаоа не примил 

пд имптпт на пставителпт ппдарпци и наследен дел вп висина на вреднпста на нужнипт 

дел. 

Упа знаши дека вп пвпј слушај правнипт претхпдник на странките сега ппкпјната Д.Н. 

бивща пд У., какп ппединец мпжела да распплага сп предмети и права щтп и припадале, 

ппмеду другптп и да пвпзмпжи да биде наследена врз пснпва на тестамент. Правптп на 

нужен дел е наследнп правп, така щтп на нужнипт наследник му припада ппределен дел 

пд секпј предмет и пд секпе правп, щтп ја спшинуваат пставината. Вп кпнкретнипт слушај, 

ппмеду странките не е сппрен рещителнипт факт, кпј припзлезе пд сите изведени дпкази, 

дека сп правпсилна и изврщна пресуда на тужителпт му билп утврденп правп на 

сппственпст на 1/2 (една идеална пплпвина) пп пснпва на градба и придпнес вп една 

куќна и семејна заедница пд катпт, на стамбенипт пбјект-куќата изградена на КП.бр... стар 

брпј на м.в...., КО У. (а сега пп нпва катастарска евиденција брпј КП.бр... предметнипт импт 

вп пставина). Не е сппрен истп така и рещителнипт факт дека ппкпјната Д.Н. бивща пд У. 

неппсреднп пред свпјата смрт спшинила тестамент за нејзинипт импт, а кпја се спстпи пд 

1/4 една идеална шетвртина пд  недвижнипт импт пп ИЛ.бр... на КО Р. и 1/2 една иделана 

пплпвина пд недвижнипт импт пп ИЛ.бр... на КО У. какп и правп на кпристеое на 1/2 една 

идеална пплпвина пд недвижнипт импт пп ИЛ.бр... на КО У., пп кпј какп единствен 

универзален наследник ја именувала свпјата ќерка-сега тужената Б.Б. пд У.. Вп вакви 

услпви прпизлегува дека за време на живпт на пставителката тужителпт какп закпнски 

наследник, пднпснп син на пставителката не примил пд имптпт на пставителката 

ппдарпци и тестаменталните распплагаоа - наследен дел вп висина на вреднпста на 

нужнипт дел. 

Вп кпнкретнипт слушај тужителпт не примил нищтп пд имптпт на пставителката, 

ппради щтп сп спставенипт тестамент, е ппвреден нужнипт дел на тужителпт и спгласнп 

шлен 39 пд Закпнпт за наследуваое се намалуваат распплагаоата на пставителпт за 

имптпт и тпа 1/4 една идеална шетвртина пд  недвижнипт импт пп ИЛ.бр... на КО Р. и 1/2 

една иделана пплпвина пд недвижнипт импт пп ИЛ.бр... на КО У. какп и правп на 

кпристеое на 1/2 една идеална пплпвина пд недвижнипт импт пп ИЛ.бр... на КО У., за 1/4 

една идеална шетвртина пднпснп 1/4 една идеална шетвртина пд закпнскипт дел щтп на 

тужителпт би му припаднал сппред закпнскипт ред на наследуваое. 

Сп пглед да тужителпт вп целпст успеа вп пвпј сппр пп тужбата и ппставенптп 

тужбенп бараое, па спгласнп шлен 148 и шлен 158 пд ЗПП, а какп еднащ е укината 

првпстепената пресуда пвпј суд утврди дека на тужителпт спгласнп трпщкпвникпт пд 
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20.10.2015 гпдина би му следувале трпщпци вп вкупен изнпс пд 32.960,00 денари и тпа: за 

спстав на пплнпмпщнп изнпс пд 1.300,00 денари, за судска такса за тужба изнпс пд 

1.200,00 денари, за судска такса за пдлука изнпс пд 1.200,00 денари, за застапуваое на 

псум рпшищта изнпс пд пп 3.120,00 денари за еднп рпшищте или пп пвпј пснпив вкупен 

изнпс пд 24.960,00 денари, за спстав на трпщкпвник пд 20.10.2015 гпдина изнпс пд 

1.300,00 денари, згплемени за трпщпците пп жалбена ппстапка и тпа за спстав на жалба 

изнпс пд 3.000,00 денари, щтп знаши вкупнп изнпс пд 32.960,00 денари. Дпдека пак 

бараоетп за  надпмест на судски такси за жалба пвпј суд гп пдби какп непснпванп пд 

пришини щтп за баранипт изнпс нема прилпженп дпказ дека е уплатена судска такса, а 

истп така гп пдби и бараое за надпмест на трпщпци за спстав за трпщкпвник пд 

19.12.2014 вп изнпс пд 1.300,00 денари, бидејќи пва не е трпщпк кпј бил пптребен и 

нужен за впдеое на ппстапката`. 

Именп, спгласнп шлен 148 став 1 пд ЗПП – Странката кпја вп целпст ќе  ја  загуби  

парницата  е  дплжна  на  прптивната  странка и на нејзинипт замещуваш да им ги 

надпмести трпщпците. Спгласнп став 2 пд истипт шлен – Акп  странката  делумнп   успее  

вп  парницата, судпт  мпже  сп  пглед  на ппстигнатипт успех да ппредели секпја странка 

да ги ппднесува свпите трпщпци или едната странка да и надпмести на другата и на 

замещувашпт сразмерен дел пд трпщпците.  

Спгласнп шлен 149 став 1 пд ЗПП - При пдлушуваоетп кпи трпщпци ќе и се 

надпместат на странката судпт ќе ги земе предвид самп пние трпщпци щтп биле пптребни 

за впдеое на парницата. За тпа кпи трпщпци биле пптребни, какп и за висината на 

трпщпците пдлушува судпт, пценувајќи ги грижливп сите пкплнпсти. Спгласнп став 2 - 

Наградата и другите трпщпци на адвпкатите се пдмеруваат сппред тарифата за 

надпместпк на трпщпците на адвпкатите. 

Спгласнп шлен 158 став 1 пд ЗПП - За надпместпк на трпщпците пдлушува судпт на 

ппределенп бараое пд странката, без расправаое. Сппред став 2 пд истипт шлен - 

Странката е дплжна вп бараоетп ппределенп да ги наведе трпщпците за кпи бара 

надпместпк. Сппред став 3 пд истипт шлен - Бараоетп за надпместпк на трпщпците, 

странката е дплжна да гп истакне најдпцна дп заврщуваоетп на расправаоетп кпе му 

претхпди на пдлушуваоетп за трпщпците, а акп се рабпти за дпнесуваое на пдлука без 

претхпднп расправаое, странката е дплжна бараоетп за надпместпк на трпщпците да гп 

истакне вп предлпгпт за кпј треба да пдлуши судпт. Сппред став 4 пд истипт шлен - За 

бараоетп за надпместпк на трпщпците, судпт ќе пдлуши вп пресудата или рещениетп сп 

кпе се заврщува ппстапката пред тпј суд.  
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Спгласнп шлен 160 став 2 пд ЗПП - Кпга судпт ќе ја преинаши пдлуката прптив кпја е 

ппднесен правен лек или ќе ја укине таа пдлука и ќе ја птфрли тужбата, ќе пдлуши за 

трпщпците на целата ппстапка. 

Овпј суд смета дека вака дпсудените трпщпци се спгласнп пдредбите пд шлен 148 
став 1,  шлен 149 став 1 и 2, шлен 158 и 160 став 2 пд ЗПП, какп и пдредбите пд Уарифата за 
наградата и надпместпк на трпщпците за рабпта на адвпкатите и Закпнпт за судски такси. 

Ппради сетп пва, спгласнп пдредбите пд шлен 361 став 3 и 4 пд ЗПП, следуваще да 

се пдлуши какп вп изреката на истата. 

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр.362/2016 пд 15.09.2016 г. 

(Пваа пресуда е пптврдена сп пресуда на Врхпвнипт суд на Република Македпнија 

Рев2.бр.52/2017 пд 15.02.2018 гпдина) 
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13. Имотни односи (ништовност на договор за физичка делба) – Фактот што со 

договор за делба на недвижен имот потврден со солемнизација – потврда 

на приватна исправа, поголем дел од имотот му припаднал на една од 

странките, не претставува индиција дека кај договорните странки постоела 

измама и заблуда односно постоење на несразмерност во заемните давања 

на странките кои како такви дале можност од настанување на штета на 

содоговарачите. Самиот факт што во моментот на склучување на 

предметниот договор била изразена слободната волја на странките за 

склучување на предметниот договор, а кое нешто произлегува од 

изведените докази, изјавата на нотарката која им укажала на странките и на 

вредноста на предметниот имот и кој од странките колку добива од истиот и 

колкава е вредноста на секој дел, како и присуството на двајца сведоци при 

солемнизацијата укажува на тоа дека странките согласно сопствената волја 

ја направиле физичка делба на заедничкиот имот. Согласно член 8 од 

ЗСДДСП секој има право слободно да располага со својот имот на начин 

согласно својата волја, а се разбира истото да не е спротивно на уставот, 

законите и добрите обичаи или на некое право на друго лице. 

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите:   м-р Велкп 

Стращевски – претседател на спветпт, Беким Мехмеди и м-р Али Алиу – шленпви на 

спветпт, пп правната рабпта на тужителката А.Н. пд селп Ж., прптив туженипт Ч.А. пд селп 

Ж., за ппнищтуваое на дпгпвпр, вреднпст на сппрпт 600.000,00 денари, пдлушувајќи пп 

жалбата на туженипт, изјавена преку пплнпмпщникпт Ф.М., адвпкат пд Г., прптив 

пресудата на Оснпвнипт суд вп Гпстивар П4.бр.9/15 (6/2014) пд 18.05.2015 гпдина, на 

нејавна седница на спветпт пдржана на ден 22.09.2016 гпдина, ја дпнесе следната: 

 

П  Р  Е  С  У  Д  А  

ЖАЛБАТА на туженипт Ч.А. пд селп Ж., изјавена преку пплнпмпщникпт Ф.М., 

адвпкат пд Г., СЕ УВАЖУВА. 

 ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд вп Гпстивар П4.бр.9/15 (6/2014) пд 

18.05.2015гпдина, СЕ ПРЕИНАЧУВА и СЕ ПРЕСУДУВА : 

 Тужбенптп бараое на тужителката А.Н. пд селп Ж., сп кпе бара да се ппнищти 

Сплемнизацијата-пптврдата на приватната исправа Дпгпвпр за физишка делба на 

недвижен импт ппд ОДФ брпј ... пд 20.09.2013 гпдина, при Нптар В.В. именувана за 

ппдрашјетп на Оснпвнипт суд Гпстивар, склушен ппмеду М.Ј. пд селп Ж. и Ч.А. пд селп Ж. 
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Oпщтина М. и Р. и пваа пресуда да претставува правен пснпв за упис вп Агенцијата за... Г.,  

пднпснп имптпт предмет на пвпј Дпгпвпр за физишка делба да се врати вп првпбитна 

спстпјба на упис какпв щтп бил пред да се склуши пвпј дпгпвпр за физишка делба, пднпснп 

на пп 1/2 идеален дел на спсппствениците М.Ј. и Ч.А. двајцата пд селп Ж., СЕ ПДБИВА  

КАКП НЕПСНПВАНП. 

 СЕ ЗАДПЛЖУВА тужителката да му ги надпмести на туженипт трпщпците пп 

ппстапката вп изнпс пд 38.360,00 денари вп рпк пд 15 дена пд приемпт на пресудата.  

П б р а з л п ж е н и е 

 Оснпвнипт суд вп Гпстивар, сп пбжалената пресуда гп усвпил тужбенптп бараое на 

тужителката А.Н. пд селп Ж. и ја ппнищтил Сплемнизацијата-пптврдата на приватната 

исправа Дпгпвпр за физишка делба на недвижен импт ппд ОДФ брпј ... пд 20.09.2013 

гпдина, при Нптар В.В. именувана за ппдрашјетп на Оснпвнипт суд Гпстивар, склушен 

ппмеду М.Ј. пд селп Ж. и Ч.А. пд селп Ж. Опщтина М. и Р. и пваа пресуда да претставува 

правен пснпв за упис вп Агенцијата за... Г.,  пднпснп имптпт предмет на пвпј Дпгпвпр за 

физишка делба да се врати вп првпбитна спстпјба на упис какпв щтп бил пред да се склуши 

пвпј дпгпвпр за физишка делба, пднпснп на пп 1/2 идеален дел на спсппствениците М.Ј. и 

Ч.А. двајцата пд селп Ж.. Впеднп, гп задплжил туженипт да и ги надпмести трпщпците пп 

ппстапката на тужителката вп изнпс пд 91.160,00 денари. Сп рещение П4.бр.9/2015 

(6/2014) пд 01.12.2015 гпдина изврщил исправка вп пбразлпжениетп на пбжалената 

пресуда ппд П4.бр.9/2015 (6/2014) пд 18.05.2015 гпдина, на нашин щтп - Вп став 24 ред 6 

пп збпрпвите „за спстав на жалба вп изнпс пд 3.900,00 денари“ треба да стпјат и 

збпрпвите „за такса за жалба вп изнпс ид 24.000,00 денари. Истп така пдлушил вп 

препстанатипт дел Пресудата ппд П4.бр.9/2015 (6/2014) пд 18.05.2015 гпдина, да пстане 

непрпменета.   

Незадпвплен пд ваквата пресуда пстанал туженипт и преку пплнпмпщникпт Ф.М., 

адвпкат пд Г., изјавил навремена жалба, сп кпја ја ппбива истата ппради сущтествени 

ппвреди на пдредбите пд шлен 343 став 2 т.14 пд ЗПП, нецелпснп и ппгрещнп утврдена 

фактишка спстпјба пп шлен 344 пд ЗПП, ппгрещна примена на материјалнптп правп пп шлен 

345 пд ЗПП и ппради пдлуката за трпщпците, сп предлпг жалбата да се уважи, пбжалената 

пресуда да се преинаши на нашин щтп тужбенптп бараое ќе се пдбие какп непснпванп, 

или пак истптп да се укине и предметпт да се врати на ппвтпрнп разгледуваое и 

пдлушуваое пред првпстепенипт суд. 

Вп пдгпвпр на жалба тужителката преку пплнпмпщникпт С.Д., адвпкат пд С., вп 

целпст ги ппбива жалбените навпди истакнати вп жалбата на туженипт, сп предлпг 

жалбата да се пдбие какп непснпвана, а при тпа да се задплжи туженипт да и ги 
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надпмести трпщпците пп пвпј писмен пдгпвпр на жалба и такса за истипт спгласнп сп АУ и 

Закпнпт за судски такси.  

Апелаципнипт суд вп Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда, спгласнп шлен 

351 став 1 и 354 став 1 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата, пдгпвпрпт на жалба и увид на списите 

вп предметпт, најде дека:   

 Жалбата е пснпвана. 

Испитувајќи ја пбжалената пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на шлен 354 пд ЗПП, на стпрени сущтествени 

ппвреди на пдредбите пд шлен 343 став 2 пд ЗПП, пвпј суд најде дека при дпнесуваоетп 

на пресудата пд страна на првпстепенипт суд не е стпрена ниту една сущтествена ппвреда 

предвидена вп претхпднп наведената закпнска пдредба, пд пришина щтп првпстепената 

пресуда е јасна, разбирлива, без прптиврешнпсти ппмеду пбразлпжениетп и изреката, сп 

дпвплнп пришини за рещителните факти, а утврдените факти прпизлегуваат пд изведените 

дпкази, заради щтп истата мпже вп целпст да се испита. 

Непснпвани се жалбените навпди за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба.  

Именп, сп пбжалената пресуда првпстепенипт суд утврдил дека тужителката и 

туженипт се први братушеди пд две сестри деца. Сп дпгпвпр за физишка делба пд 

20.06.2013 гпдина склушен ппмеду Ч.А. пд селп Ж. какп сппственик на 1/2 идеален дел на 

недвижнипт импт запищан вп Имптен лист брпј ... за КО Ж. и Ј.М. пд селп Ж. какп 

сппственик на 1/2 идеален дел пд недвижнипт импт запищан вп Имптен лист брпј ...  за 

КО Ж., вп шлен 1 пд истипт дпгпвпр е наведенп дека делнишарите се сппственици на пп 1/2 

идеален дел пд следнипт недвижен импт и тпа на КП.бр... дел 1 на м.в. ... ппд катастарска 

култура дм, сп ппврщина пд 57 м2, на КП.бр... дел 1 на м.в. ... ппд катастарска култура зпз 

1, сп ппврщина пд 63 м2, на КП.бр... дел 4 на м.в. ... ппд катастарска култура пс, ппд 

катастарска класа 3 вп ппврщина пд 2512 м2 на КП.бр... дел 1 на м.в. ... ппд катастарска 

култура н, ппд катастарска култура щ, ппд катастарска класа 4 вп ппврщина пд 1582 м2, на 

КП.бр... дел 1 на м.в. ... ппд катастарска култура н, ппд катастарска класа 5 вп ппврщина пд 

193 м2, на КП.бр... дел 1 на м.в. ... ппд катастарска култура щ, ппд катастарска класа 4 вп 

ппврщина пд 1058 м2 и на КП.бр... на м.в. ... ппд катастарска култура л, ппд катастарска 

класа 6 вп ппврщина пд 848 м2, сите заведени вп Имптен лист брпј ... за КО Ж.. Вп шлен 2 

пд истипт дпгпвпр е наведенп дека дпгпвпрните страни се спгласни недвижнипт импт 

ппищан вп шлен 1 пд пвпј дпгпвпр да гп ппделат на следнипт нашин и тпа на 

првпделнишарпт Ч.А. цела КП.бр... дел 1 на м.в... ппд катастарска култура дм, сп ппврщина 

пд 57 м2, на КП.бр... дел 1 на м.в. ... ппд катастарска култура зпз 1, сп ппврщина пд 63 м2, 
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цела на КП.бр... дел 4 на м.в... ппд катастарска култура пс, ппд катастарска класа 3 вп 

ппврщина пд 2512 м2 цела КП.бр... дел 1 на м.в. ... ппд катастарска култура н, ппд 

катастарска класа 5 вп ппврщина пд 227 м2, цела КП.бр... на м.в... ппд катастарска култура 

щ, ппд катастарска класа 4 вп ппврщина пд 1582 м2, цела КП.бр.... дел 1 на м.в. ... ппд 

катастарска култура щ, ппд катастарска класа 4 вп ппврщина пд 1058 м2 и цела КП.бр.... на 

м.в. ... ппд катастарска култура л, ппд катастарска класа 6 вп ппврщина пд 848 м2, дпдека 

на втпрпделнишарпт М.Ј. цела КП.бр... дел 1 на м.в. ... ппд катастарска култура н, ппд 

катастарска класа 5 вп ппврщина пд 193 м2. Вп шлен 3 пд истипт дпгпвпр е наведенп дека 

дпгпвпрните странки се спгласиле веднащ пп пптпищуваоетп на пвпј дпгпвпр да влезат вп 

ппсед на свпјпт реален физишки дел какп исклушиви сппственици, сп щтп ќе се пвпзмпжи 

непрешенп кпристеое на имптпт пд страна на спсппствениците. Сп Сплемнизација-

Пптврда на приватна исправа-Дпгпвпр за делба на недвижен импт ппд ОДФ брпј ... пд 

20.09.2013 гпдина, при нптар В.В. пд Г., пптврден е Дпгпвпрпт за физишка делба на 

недвижен импт пд 20.06.2013 гпдина. Овпј дпгпвпр е спрпведен вп катастарската 

евиденција. Сп рещение ппд О.бр.629/13 ФДР.бр.196/13 пд 05.12.2013 гпдина на Нптарпт 

У. С. пд Г., за единствен закпнски наследник на пставината на М.Ј. бивща пд селп Ж. М. и 

Р. на недвижнипт импт на КП.бр... дел 1 на м.в. ... ппд катастарска култура н, ппд 

катастарска класа 5 вп ппврщина пд 193 м2, заведен вп Имптен лист брпј ... за КО Ж., се 

пгласува денес тужителката А.Н. пд селп Ж.. 

Сппред пвпј суд вака утврдената фактишка спстпјба е правилна и целпсна, бидејќи 

истата вп целпст прпизлегува пд изведените и правилнп ценети факти и дпкази вп текпт 

на ппстапката, а впеднп претставува и дпвплна пснпва за правилна примена на 

материјалнптп правп, медутпа првпстепенипт суд пд фактите щтп ги утврдил извел 

неправилен заклушпк за ппстпеоетп на други факти, а врз тие факти е заснпвана 

пресудата. Пптпшнп истипт извел ппгрещен заклушпк дека предметнипт дпгпвпр е вп 

спрптивнпст сп ппвеќе пдредби пд Закпнпт за пблигаципните пднпси (ЗОО), дека вп 

кпнкретнипт слушај при пптпищуваое и сплемнизација на приватната исправа-дпгпвпрпт 

за физишка делба сега ппкпјната М. била дпведена вп заблуда и измамена бидејќи истата 

не била свесна дека требалп да се ппдели имптпт кпј таа гп ппседувала. Ппнатаму, извел 

ппгрещен заклушпк дека туженипт сп псппренипт дпгпвпр за физишка делба, успеал да 

дпгпвпри за себе делба кпј била вп пшигледна несразмернпст, дпведувајќи ја вп заблуда и 

измамувајќи ја ппкпјната М..  Па пттука ппгрещен е и заклушпкпт на првпстепенипт суд 

дека се нищтпвни пдредбите на Сплемнизацијата-Пптврдата на приватната исправа-

Дпгпвпр за делба на недвижен импт ппд ОДФ брпј 568/13 пд 20.09.2013 гпдина, при Нптар 

В.В. пд Г., бидејќи ппщтите услпви на дпгпвпрпт иакп пдпбрени пд надлежен прган, се вп 

спрптивнпст на нашелптп на спвеснпст и шеснпст и пвпзмпжиле пшигледна несразмернпст 

вп заемните даваоа на странките и какп такви спздале мпжнпст пд настануваое на щтета 
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на спдпгпварашпт пднпснп на правнипт претхпдник на тужителката сега ппкпјната М. 

пднпснп гп загрпзиле ппстигнуваоетп на целите на склушенипт дпгпвпр за физишка делба.  

Овпј суд спгласнп пвластуваоата предвидени вп пдредбите пд шлен 354 став 1 пд 

ЗПП внимаваще и на правилна примена на материјалнптп правп. 

Овпј суд ги пцени какп пснпвани жалбените навпди дека ппгрещен е заклушпкпт на 

првпстепенипт суд дека предметнипт дпгпвпр е спрптивен на ппвеќе пдредби, дека 

истипт е спрптивен на пдредбите пд шлен 95 став 1 пд ЗОО пднпснп дека се нищтпвни 

пдредбите на предметнипт дпгпвпр, при щтп првпстепенипт суд не пбјаснува сп щтп 

утврдил, сп кпј факт или дпказ е ппвреден Фставпт, закпнпт или дпбрите пбишаи или кпе 

правилп е ппвереднп за да не упатува на друга санкција. Ппнатаму првпстепенипт суд 

ппгрещнп ги применил и пдредбите пд шлен 128 пд ЗОО, затпа щтп пд изјавата на 

нптарката кпја ја сплемнизирала приватната исправа – дпгпвпрпт за физишка делба, виднп 

е дека истата ја пращала ппк.М., да не си вп заблуда, знаещ дека вп пвпј дпгпвпр скпрп 

целипт импт му гп даващ на А.Ч., а тебе ти пстанува самп 193 м2, а истата рекла да така 

сака бидејќи тпј ја гледал, щтп знаши дека ппк.М. вп времетп на склушуваоетп на 

дпгпвпрпт знаела за вистинската вреднпст, а кпја сппред пвпј шлен претставува услпв за 

ппнищтуваое на дпгпвпр, а кпј дпгпвпр првпстепенипт суд гп ппнищтил ппвикувајќи се на 

пваа закпнска пдредба. Истп така првпстепенипт суд ппгрещнп ги применил пдредбите пд 

шлен 129 став 1 и 2 пд пришини щтп пвде апсплутнп не станува збпр за лихварски дпгпвпр 

ниту тужителката ниту друг сведпк не сппменал вп целата ппстапка дека пва е лихварски 

дпгпвпр кпнкретнп дека тужителпт ја кпристел спстпјбата на нужда, тещка материјална 

пплпжба, недпвплнп искуствп, лекпмисленпст или зависнпст (пп кажуваое на самп 

тужителката истата се грижела за свпјата мајка и пвие елементи кпи се наведени вп пвпј 

шлен не мпже да најдат примена вп кпнкретнипт слушај пднпснп истите ги немала сега 

ппк.М.) па пттука спсема е нејаснп какп судпт дпщпл дп спзнание за да мпже да гп 

примени пвпј  шлен пд ЗОО, какп и тпа дека ппгрещнп ги применил пдредбите пд шлен 131 

став 1 пд ЗОО без притпа  да гп примени став 3 пд истипт шлен, на кпе нещтп пснпванп се 

укажува вп жалбата на туженипт.  

Именп, пснпванпста на гпренаведените жалбени навпди прпизлегува пд таму щтп 

вп кпнкретнипт слушај сп нищтп не се дпкажа дека при склушуваое на предметнипт 

дпгпвпр сега ппк.М. била дпведена вп заблуда и измамена и дека при склушуваое на 

дпгпвпрпт за физишка дела ппстпела пшигледна несразмернпст вп заемните даваоа на 

страните, а за виситнската вреднпст ппк.М. не знаела, пттука и дека предметнипт дпгпвпр 

е спрптивен на нашелптп на спвеснпст и шеснпст, ппради щтп и не мпже да дпјде дп 

примена на пдредбите пд шлен 95, 128 став 1 и 2, 129 став 1 и 2  и 131 став 1 пд ЗОО. 

Именп, фактпт щтп сп предметнипт дпгпвпр за делба на недвижен импт пптврден сп 
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Сплемнизација-Пптврда на приватна исправа ппд ОДФ брпј 568/13 пд 20.09.2013 гпдина, 

ппгплем дел пд имптпт му припаднал на сега туженипт, псвен една нива вп ппврщина пд 

193 м2 кпја и припаднала на сега ппкпјната Минире не претставува индикација дека кај 

дпгпвпрните страни ппстпела измама и заблуда пднпснп ппстпеое на несразмернпст вп 

заемните даваоа на странките и какп такви дале мпжнпст пд настануваое на щтета на 

спдпгпварашите пднпснп на правнипт претхпдник на тужителката. Ова дптплку ппвеќе щтп 

вп мпментпт на склушуваое на предметнипт дпгпвпр била изразена слпбпдна вплја на 

странките за склушуваое на предметнипт дпгпвпр кпја пкплнпст несппрнп прпизлегува пд 

изведените вербални дпкази, пднпснп вп псппренипт дпгпвпр за физишка делба, била 

спрпведена вплјата на правнипт претхпдник на тужителката сега ппк.М., а навпдпт дека 

правнипт претхпдник на тужителката била вп заблуда вп пднпс на актпт щтп гп пптпищал е 

непснпван затпа щтп сп ниеден дпказ не се дпкажа истпт. Щтп се пднесува пак дп 

жалбените навпди кпи се пднесуваат на заклушпкпт на првпстепенипт суд дека сп 

предметнипт дпгпвпр ппстпи несразмернпст, пвпј суд ги пцени истп така какп пснпвани, 

бидејќи и вп пднпс на истптп иакп првпстепенипт суд смета дека сп предметнипт дпгпвпр 

пвпзмпжиле пшигледна несразмернпст вп заемните даваоа на странките и какп такви 

спздале мпжнпст пд настануваое на щтета на спдпгпварашпт пднпснп на правнипт 

претхпдник на тужителката, вп текпт на ппстапката пд изведените дпкази пптпшнп пд 

изјавата на нптарката кпја гп сплемнизирала предметнипт дпгпвпр несппрнп прпизлегува 

дека сега ппк. М. вп времетп на склушуваоетп на дпгпвпрпт знаела за вистинската 

вреднпст на предметнипт импт и нејзината вплја била да целипт пвпј импт му гп птстапи 

на сега туженипт, а пва дптплку ппвеќе щтп предметнипт дпгпвпр щтп ппкпјната гп 

склушила се пднесува на импт вп нејзина сппственпст сп кпја истата спгласнп шлен 8 пд 

ЗСДСП имала правп слпбпднп да распплага на нашин спгласнп нејзината вплја, а истптп не 

е спрптивнп на закпн или на некпе правп на другп лице, пд каде пак прпизлегува и дека 

предметнипт дпгпвпр не е спрптивен на устав, закпните и дпбрите пбишаи, пд каде 

прпизлегува дека првпстепенипт суд ппгрещнп ги применил шленпвите 95, 128 став 1 и 2, 

129 став  1 и 2  и 131 став 1 пд Закпнпт за пблигаципните пднпси. 

 Вп пднпс на пдлуката за трпщпците пп ппстапката пвпј суд пдлуши вп смисла на 

шлен 148 пд ЗПП, а имајќи гп предвид и ппднесенптп бараое за надпмест на трпщпците, ја 

задплжи тужителката да му ги надпмести на туженипт трпщпците пп ппстапката вп вкупен 

изнпс пд 38.360,00 денари, а кпи се пднесуваат за спстав на пплнпмпщнп изнпс пд 

1.300,00 денари, спстав на пдгпвпр на тужба изнпс пд 3.000,00 денари, за застапуваое на 

5 пдржани рпшищта вп изнпс пд пп 4.680,00 денари или вкупнп 23.400,00 денари, за 

спстав на трпщкпвник изнпс пд 1.300,00 денари, какп и за 2 пдржани рпшищта пп жалбата 

изнпс пд пп 4.680,00 денари или вкупнп 9.360,00 денари.  
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 Сп пглед на наведенптп, а спгласнп шлен 361 тпшка 3 и 4 пд ЗПП, слeдуваще да се 

пдлуши какп вп изреката на пваа пресуда.   

 Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ГЖ.бр.541/2016 пд 22.09.2016 г.   

 (Пваа пресуда е пптврдена сп пресуда на Врхпвнипт суд на Република Македпнија 

Рев2.бр.540/2017 пд 25.10.2018 гпдина) 
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2.2 Спорови од работни односи  

 

1. Настапена е застаренпст на даваоетп птказ на дпгпвпрпт за врабптуваое на 

тужителката, пд причини штп решениетп за пткажуваое на дпгпвпрпт за 

врабптуваое без птказен рпк е дпнесенп на ден 29.05.2014 гпд., а причина за 

негпвптп дпнесуваое е кршеоетп на рабптнипт ред и дисциплина, пднпснп пд 

крајнп невнимание предизвикана штета на рабптпдавачпт пд страна на 

тужителката, сп тпа штп тужителката паричните средства уплатени пд 

кприсникпт пп фактури впппштп не ги внесла вп сметкпвпдствптп на туженипт 

на ден 22.03.2012 гпд. и 30.10.2012 гпд., кпга кприсникпт извршил уплата на 

сумите пп наведените фактури. За пвие ппвреди на рабптнипт ред и дисциплина 

туженипт дпзнал пд записникпт на Кпмисијата за утврдуваое на извршените 

наплати пд страна на инкасантите пд пдредени репни, кпи не биле раздплжени 

пд страна на благајната пд 20.05.2014 гпд., а решениетп за пткажуваое на 

дпгпвпрпт за врабптуваое без птказен рпк ппради истите кршеоа на рабптнипт 

ред и дисциплина е дпнесенп на ден 29.05.2014 гпд., пднпснп пкплу две гпдини 

ппсле стпруваоетп на пвие кршеоа на рабптнипт ред и дисциплина, ппради штп 

е настапена застаренпст на даваоетп птказ на дпгпвпрпт за врабптуваое. 

Туженипт не дпкажал дека вп врска сп истите ппвреди на рабптнипт ред и 

дисциплина прптив тужителката е дпнесена правпсилна пресуда сп кпја таа е 

пгласена за винпвна за стпренп кривичнп делп. Ппради тпа, вп случајпт не мпже 

да се примени пдредбата пд чл.94 ст.2 пд ЗРП, сппред кпја, рабптпдавачпт мпже 

да му даде птказ на дпгпвпрпт за врабптуваое на рабптникпт ппради стпренп 

кривичнп делп вп рабптата или вп врска сп рабптата најдпцна дп истекпт на 

рпкпт за застаренпст утврден вп закпн на кривичнптп делп. Сппред чл.48 пд 

Закпнпт за јавните службеници (Сл. вес. на РМ бр.52/2010), дисциплинската 

ппстапка не мпже да се ппведе акп ппминале 12 месеци пд денпт кпга е стпрена 

ппвредата на рабптната дисциплина, неизвршуваое, неспвеснп и ненавременп 

извршуваое на рабптите и рабптните задачи. Птказ на дпгпвпрпт за 

врабптуваое пд лични причини на страна на рабптникпт, без пглед на денпт на 

дпзнаваое за фактите кпи се пснпва за даваое на птказпт, рабптпдавачпт не 

мпже да му даде на рабптникпт пп истекпт на пбјективнипт рпк пд 12 месеци пд 

денпт кпга е стпрена ппвредата на рабптната дисциплина, неизвршуваое, 

неспвеснп и ненавременп извршуваое на рабптите и рабптните задачи, псвен 

акп не станува збпр за птказ на дпгпвпрпт за врабптуваое ппради стпренп 

кривичнп делп на рабпта или вп врска сп рабптата, вп кпј случај птказ мпже да 
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се даде најдпцна дп истекпт на рпкпт за застаренпст утврден вп закпн за 

стпренптп кривичнп делп.  

 

 
 

 ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

   АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Рафис Идризи-

претседател на спветпт, Златкп Анделкпски и Изет Исмаили - шленпви на спветпт, вп 

правната рабпта на тужителката М.И.пд с.В., прптив туженипт ЈП К. ЦО Г., за рабптен пднпс 

- ппнищтуваое на рещение, вреднпст на сппрпт 40.000,00 ден., пдлушувајќи пп жалбата на 

туженипт, изјавена преку пплнпмпщникпт, адвпкатпт Ф. Ч. пд Г., прптив пресудата на 

Оснпвнипт суд Гпстивар РО.бр.53/15 пд 17.09. 2015 гпд., на нејавната седница пдржана на 

ден 09.02.2016 гпд., ја дпнесе следната,  

 

П Р Е С У Д А 

 ЖАЛБАУА на туженипт ЈП К. ЦО Г., изјавена преку пплнпмпщникпт, адвпкатпт 

адвпкатпт Ф. Ч. пд Г., СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА. 

ПРЕСФДАУА на Оснпвнипт суд Гпстивар РО.бр.53/15 пд 17.09.2015 гпд. СЕ 

ПОУВРДФВА.   

П б р а з л п ж е н и е 

Сп пбжалената пресуда, се усвпјува тужбенптп бараое на тужителката. Се 

ппнищтуваат рещениетп бр…. пд … гпд. и пдлуката на Фправнипт пдбпр бр…. пд ….. гпд. 

дпнесени пд страна на туженипт. Се задплжува туженипт да ја врати тужителката на 

рабптнп местп каде щтп била ппределена сп рещение, вп рпк пд 8 дена пп правпсилнпста 

на пресудата. Се задплжува туженипт на тужителката да и исплати на име трпщпци пп 

ппстапката изнпс пд 28.900,00 ден., вп рпк пд 8 дена пп правпсилнпста на пресудата. 

Ппгплемптп бараое на тужителката за трпщпци пп ппстапката пд дпсуденипт изнпс дп 

ппбаранипт изнпс пд 43.540,00 ден., се пдбива какп непснпванп.    

Прптив ваквата пресуда, навременп, жалба ппднесе тужителката, преку нејзинипт 

пплнпмпщник, ппради сущтествена ппвреда на пдредбите на парнишната ппстапка пд 

шл.343 ст.1 и ст.2 т.14 пд ЗПП, ппгрещнп или нецелпснп утврдена фактишка спстпјба и 

ппгрещна примена на материјалнптп правп, сп предлпг, жалбата да се уважи, пбжалената 

пресуда да се преинаши така щтп ќе се пдбие тужбенптп бараое на тужителката какп 

непснпванп и ќе се задплжи тужителката да му ги надпмести на туженипт трпщпците на 

ппстапката, какп и трпщпците за жалбата.  
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Одгпвпр на жалба не е ппднесен.  

Апелаципнипт суд Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда, спгласнп шл.351 и 

354 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите вп предметпт, најде дека: 

Жалбата на туженипт е непснпвана.   

 Непснпван е жалбенипт навпд за стпрена сущтествена ппвреда на пдредбите на 

парнишната ппстапка пд шл.343 ст.2 т.14 пд ЗПП, вп пбжалената пресуда. Пресудата нема 

недпстатпци ппради кпи не мпже да се испита. Изреката на пресудата е разбирлива, не 

прптивреши самата на себеси и на пришините за пресудата. Вп пресудата се дадени 

пришините за рещителните факти, кпи се јасни  и непрптиврешни.  

 Именп, врз пснпва на изведените дпкази, првпстепенипт суд утврдил дека 

тужителката била врабптена на неппределенп време кај туженипт, а сп рещение ….. гпд. 

се стекнала сп статус на јавен службеник и била расппредена на рабптнп местп благајник. 

Сп рещение на туженипт пд …….. гпд. тужителката била расппредена на рабптнп местп 

администратпр за технишка пбрабптка на дпкументација вп РЕ Заеднишки служби, Служба 

за правни и ппщти рабпти. Ууженипт на ден …… гпд. фпрмирал времена кпмисија пд три 

шлена сп задаша да ги утврди изврщените наплати пд страна на инкасантите пд 

пдредените репни, кпи не биле раздплжени пд страна на благајната, и сп записник бр……. 

пд ….. гпд. пваа кпмисија кпнстатирала дека кприсникпт сп средства на фактури вп изнпс 

пд 1.522,00 ден. не е раздплжен вп сметкпвпдствптп на ЈП К….. Г.. На ден ….. гпд. е 

дпнесенп сега псппренптп рещение за пткажуваое на дпгпвпрпт за врабптуваое на 

тужителката без птказен рпк, ппради крщеое на рабптнипт ред и дисциплина, сп крајнп 

невнимание предизвикана щтета на рабптпдавашпт, врз пснпва на шл.74 и шл.82 ст.1 т.5 пд 

ЗРО и шл.40 ст.1 т.5 пд Кплективнипт дпгпвпр за кпмунални дејнпсти на РМ, бидејќи сп 

записник пд …… гпд. е кпнстатиранп дека се изврщени наплати пд страна на инкасантите 

пд пдредените репни кпи не биле раздплжени пд страна на благајната. Уужителката 

ппднесла пригпвпр прптив рещениетп пд ….. гпд., кпј сп рещение на Фправнипт пдбпр на 

туженипт …. гпд. е пдбиен какп непснпван и е пптврденп рещениетп за пткажуваое на 

дпгпвпрпт за врабптуваое, ппради щтп тужителката гп ппвела сега предметнипт сппр. 

Сппред првпстепенипт суд, вп  кпнкретнипт слушај, невнесуваоетп на паришни средства вп 

сметкпвпдствптп на туженипт се пднесува на паришни средства кпи се уплатени пд 

кприсник пп фактури на ден …….. гпд. и …. гпд., сп щтп и ппвредата на рабптнипт ред и 

дисциплина пд страна на тужителката е стпрена на ден …… гпд. и …… гпд., без пглед на тпа 

щтп туженипт дпзнал за ваквите ппвреди пд записникпт на кпмисијата за утврдуваое на 

изврщените наплати пд страна на инкасантите пд пдредени репни кпи не биле 

раздплжени пд страна на благајната пд …… гпд., а рещениетп за пткажуваое на дпгпвпрпт 

за врабптуваое е дпнесенп на ден …… гпд., пкплу две гпдини ппсле стпруваоетп на 
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крщеоетп на рабптнипт ред и дисциплина, пд щтп прпизлегува застаренпст на 

дпнесуваоетп на предметнптп рещение.  

 Непснпван е жалбенипт навпд дека првпстепенипт суд вп пресудата ппгрещнп гп 

утврдил мпментпт пд кпга треба да се смета времетп на дпзнаваоетп за фактите кпи се 

пснпва за даваое за птказ, пднпснп мпментпт на настапуваоетп на фактите кпи се пснпва 

за даваое на птказ. Сппред жалбата, вп слушајпт туженипт дпзнал за фактите кпи се 

пснпва за даваое на птказ сп пријавуваоетп пд страна на кприсникпт З. П., кпја при 

плаќаоетп на запстанатите неплатени фактури на ден …… гпд., пп втпр пат ги исплатила 

сппрните фактури, и истата тпј ден се пбратила дп туженипт сп укажуваое дека два пати 

изврщила уплата пп исти фактури, сп щтп туженипт за прв пат дпзнал дека тужителката 

впппщтп не ги укнижила вп сметкпвпдствптп на туженипт пвие уплати, пп щтп директпрпт 

на ЈП К. Г. фпрмирал кпмисија, кпја на записник пд ….. гпд. утврдила дека вп благајната 

каде щтп вп пдреденипт временски перипд, и тпа …. гпд. и …. гпд. задплжена и пдгпвпрна 

била тужителката, истата не се раздплжила, пднпснп не ги внесла исплатените паришни 

средства пп фактурите вп сметкпвпдствената евиденција на туженипт, пп щтп туженипт гп 

дпнеспл  рещениетп за пткажуваое на дпгпвпрпт за врабптуваое ппради крщеое на 

рабптнипт ред и дисциплина пд страна на тужителката. Сппред тпа, мпмент на дпзнаваое 

на фактите кпи се пснпва за даваое на птказ е датумпт …. гпд., а не датумите кпга 

тужителката требала да ги внесе какп уплатени сметки вп сметкпвпдствената евиденција 

кај туженипт, бидејќи рабптпдавашпт ппради прирпдата на рабптата, бидејќи има гплем 

брпј на кприсници на нивните услуги, не мпже да дпзнае дека уплатата на фактури 

впппщтп не е внесена вп сметкпвпдствената евиденција какп уплатени сметки и врз 

пснпва на тпа да ппкрене дисциплинска ппстапка, акп самите кприсници не пријавуваат 

забелещки и пригпвпри пп пднпс на фактурираоетп и дпспеаните фактури, за кпи 

задплжените врабптени вп благајна и вп сметкпвпдствп не внесуваат ппдатпци за уплата 

вп картиците на кприсниците сп щтп вп кпмјутерскипт систем би ималп трага. Вп 

кпнкретнипт слушај, пд страна на тужителката уплатата на сппрните фактури впппщтп не 

била внесена вп сметкпвпдствената евиденција какп уплатени сметки, па единствен дпказ 

да се дпзнае дека истата или пак пдреден врабптен врщел злпупптреба на службената 

пплпжба и пвластуваое е самп преку пријава на самите кприсници. Заради тпа, мпмент на 

дпзнаваое на рещителнипт факт е ….. гпд., бидејќи тпгащ е спзнаенп дека е стпрена 

ппвредата на рабптната дисциплина неизврщуваое, неспвеснп и ненавременп 

изврщуваое на рабптите и рабптните задаши, а не датумите … гпд. и ……. гпд. 

 Правилнп првпстепенипт суд утврдил дека вп кпнкретнипт слушај настапила 

застаренпст на даваоетп птказ на дпгпвпрпт за врабптуваое на тужителката. Именп, 

рещениетп за пткажуваое на дпгпвпрпт за врабптуваое без птказен рпк е дпнесенп на 

ден ….. гпд., а пришина за негпвптп дпнесуваое е крщеоетп на рабптнипт ред и 

дисциплина, пднпснп пд крајнп невнимание предизвикана щтета на рабптпдавашпт пд 
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страна на сега тужителката, кпе билп кпнстатиранп сп записник пд …. гпд.  пд страна на 

Кпмисијата за утврдуваое на изврщените наплати пд страна на инкасантите пд пдредени 

репни, кпи не биле раздплжени пд страна на благајната. Вп записникпт е утврденп дека 

сега вп картицата на кприсникпт З. П., фактурата бр…….. вп изнпс пд 767,00 ден. за месец 

10/2011 не е платена, и фактурата бр……вп изнпс пд 767,00 ден. за месец 06/2012 гпд. истп 

така не е платена, а на ден ….. гпд. истипт кприсник вп благајната на ЈП К… Г. сп каса 

прими бр.. уплатил 8.000,00 ден., сп кпи платил ппвеќе фактури, меду кпи и 

гпренаведените фактури. Ова, иакп кприсникпт фактурата бр……. вп изнпс пд 767,00 ден. 

за месец …. веќе ја имал платенп на ден … гпд., щтп билп пптврденп сп пешат бр.. кпј се 

впдел на име на М. И., а фактурата бр……. вп изнпс пд 767,00 ден. за месец … гпд. била 

веќе платена на ден …. гпд., щтп билп пптврденп сп пешат бр… кпј се впдел на Д. Б., кпј бил 

пставен кај М. . Рабптнишката М. И.паришните средства за пвие две фактури впппщтп не ги 

внесла вп сметкпвпдствптп на ЈП К. Г.. Предметните крщеоа на рабптнипт ред и 

дисциплина сп невнесуваое вп сметкпвпдствптп на ЈП К. Г. на паришните средства 

уплатени пд кприсникпт пп фактури, се стпрени на ден … гпд. и ….. гпд., кпга кприсникпт 

изврщил уплата на сумите пп наведените фактури, а сп ппвтпрната уплата пд страна на 

кприсникпт пп пвие фактури, изврщена на ден …. гпд., ппвтпрнп е платен еден ист дплг и 

тие средства треба да му се вратат на кприсникпт. За пвие ппвреди на рабптнипт ред и 

дисциплина, кпи се стпрени пд страна на тужителката на ден …. гпд. и ….. гпд., туженипт 

дпзнал пд записникпт на Кпмисијата за утврдуваое на изврщените наплати пд страна на 

инкасантите пд пдредени репни, кпи не биле раздплжени пд страна на благајната пд ….. 

гпд., а рещениетп за пткажуваое на дпгпвпрпт за врабптуваое без птказен рпк ппради 

истите крщеоа на рабптнипт ред и дисциплина е дпнесенп на ден …. гпд., пднпснп пкплу 

две гпдини ппсле стпруваоетп на пвие крщеоа на рабптнипт ред и дисциплина, ппради 

щтп е настапена застаренпст на даваоетп птказ на дпгпвпрпт за врабптуваое. Ууженипт 

не дпкажал дека вп врска сп истите ппвреди на рабптнипт ред и дисциплина прптив 

тужителката е дпнесена правпсилна пресуда сп кпја таа е пгласена за винпвна за стпренп 

кривишнп делп. Ппради тпа, вп слушајпт не мпже да се примени пдредбата пд шл.94 ст.2 пд 

ЗРО, сппред кпја, рабптпдавашпт мпже да му даде птказ на дпгпвпрпт за врабптуваое на 

рабптникпт ппради стпренп кривишнп делп вп рабптата или вп врска сп рабптата најдпцна 

дп истекпт на рпкпт за застаренпст утврден вп закпн на кривишнптп делп.  

              Сппред шл.3 ст.2 пд Закпнпт за рабптните пднпси, рабптнипт пднпс мпже да 

престане самп на нашин и ппд услпви утврдени сп закпн и кплективен дпгпвпр. Сппред 

шл.12 ст.1 пд истипт закпн, при склушуваоетп и престануваоетп на дпгпвпрпт за 

врабптуваое и вп времетраеоетп на рабптнипт пднпс, рабптпдавашпт и рабптникпт се 

дплжни да ги ппшитуваат пдредбите на пвпј и други закпни, медунарпдните дпгпвпри щтп 

ја пбврзуваат Република Македпнија и другите прпписи, кплективните дпгпвпри и актите 

на рабптпдавашпт. (4) Правата пд рабптен пднпс утврдени сп Фставпт, закпн и кплективен 
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дпгпвпр не мпжат да се пдземаат или пгранишат сп акти и дејствија на рабптпдавашпт. 

Сппред шл.72 пд ЗРО, акп рабптпдавашпт гп пткажува дпгпвпрпт за врабптуваое, е дплжен 

да гп наведе пснпвпт за птказпт, утврден сп закпн, кплективен дпгпвпр и акт на 

рабптпдавашпт, да ја дпкаже пснпванпста на пришината кпја гп пправдува птказпт и истите 

да ги наведе вп пбразлпжениетп. Сппред шл.74 пд ЗРО, птказпт на дпгпвпрпт за 

врабптуваое задплжителнп се изрекува вп писмена фпрма. Рабптпдавашпт е дплжен 

писменп да гп пбразлпжи пткажуваоетп на дпгпвпрпт, какп и да му укаже на рабптникпт 

на правната защтита и да гп заппзнае сп негпвите права пд псигуруваое вп слушај на 

неврабптенпст, спгласнп сп закпн. Сппред шл.79 пд ЗРО, рабптпдавашпт мпже да му гп 

пткаже дпгпвпрпт за врабптуваое пд лишни пришини на страна на рабптникпт, акп 

рабптникпт не ги изврщува рабптните пбврски утврдени сп закпн, кплективен дпгпвпр, акт 

на рабптпдавашпт и дпгпвпрпт за врабптуваое, или акп ги крщи рабптнипт ред и 

дисциплина. Сппред шл.82 пд ЗРО, какп и шл.40 т.5 Кплективнипт дпгпвпр за кпмуналните 

дејнпсти на Република Македпнија (Сл.в. на РМ бр.107/2006), (1) Рабптпдавашпт мпже на 

рабптникпт да му гп пткаже дпгпвпрпт за врабптуваое без птказен рпк вп слушаите на 

крщеое на рабптнипт ред и дисциплина или неиспплнуваое на рабптните пбврски 

утврдени сп пвпј или друг закпн, кплективен дпгпвпр, правилата за рабптнипт ред и 

дисциплина и дпгпвпрпт за врабптуваое, а пспбенп акп рабптникпт: 5) стпри кражба или 

вп врска сп рабптата намернп или пд крајнп невнимание предизвика щтета на 

рабптпдавашпт. Сппред шл.85 пд ЗРО, пдлуката за пткажуваое на дпгпвпрпт за 

врабптуваое задплжителнп се дава вп писмена фпрма, сп пбразлпжение на пснпвпт и 

пришината за пткажуваое на дпгпвпрпт за врабптуваое, сп правна ппука. Сппред шл.94 пд 

ЗРО, какп и шл.37 пд Кплективнипт дпгпвпр за кпмуналните дејнпсти на РМ, (1) Отказ на 

дпгпвпрпт за врабптуваое пд лишни пришини на страна на рабптникпт, рабптпдавашпт 

мпже да му даде на рабптникпт вп рпк пд три месеца пд денпт на дпзнаваоетп за фактите 

кпи се пснпва за даваое на птказпт, пднпснп вп рпк пд щест месеца пд денпт на 

настапуваоетп на фактите кпи се пснпва за даваое на птказпт. (2) Отказ на дпгпвпрпт за 

врабптуваое, рабптпдавашпт мпже да му даде на рабптникпт ппради стпренп кривишнп 

делп на рабпта или вп врска сп рабптата, најдпцна дп истекпт на рпкпт за застаренпст 

утврден вп закпн за стпренптп кривишнп делп. Сппред шл.48 пд Закпнпт за јавните 

службеници (Сл.в. на РМ бр.52/2010), дисциплинската ппстапка не мпже да се ппведе акп 

ппминале 12 месеци пд денпт кпга е стпрена ппвредата на рабптната дисциплина, 

неизврщуваое, неспвеснп и ненавременп изврщуваое на рабптите и рабптните задаши. 

Имајќи ги предвид гпренаведените пдредби вп кпнкретнипт слушај, птказ на 

дпгпвпрпт за врабптуваое пд лишни пришини на страна на рабптникпт, без пглед на денпт 

на дпзнаваое за фактите кпи се пснпва за даваое на птказпт, рабптпдавашпт не мпже да 

му даде на рабптникпт пп истекпт на пбјективнипт рпк пд 12 месеци пд денпт кпга е 

стпрена ппвредата на рабптната дисциплина, неизврщуваое, неспвеснп и ненавременп 
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изврщуваое на рабптите и рабптните задаши, псвен акп не станува збпр за птказ на 

дпгпвпрпт за врабптуваое ппради стпренп кривишнп делп на рабпта или вп врска сп 

рабптата, вп кпј слушај птказ мпже да се даде најдпцна дп истекпт на рпкпт за застаренпст 

утврден вп закпн за стпренптп кривишнп делп. Вп кпнкретнипт слушај, псппренптп 

рещение на туженипт е дпнесенп на ден …. гпд., а се пднесува на крщеоа на рабптнипт 

ред и дисциплина сп невнесуваое вп сметкпвпдствптп на ЈП К.Г. на паришните средства 

уплатени пд кприсникпт пп фактури, кпи се стпрени на ден …. гпд. и ………. гпд., кпга 

кприсникпт изврщил уплата на сумите пп наведените фактури, пднпснп пкплу две гпдини 

ппсле стпруваоетп на пвие крщеоа на рабптнипт ред и дисциплина, ппради щтп е 

настапена застаренпст на даваоетп птказ на дпгпвпрпт за врабптуваое. Ууженипт не 

дпкажал дека вп врска сп истите ппвреди на рабптнипт ред и дисциплина прптив 

тужителката е дпнесена правпсилна пресуда сп кпја таа е пгласена за винпвна за стпренп 

кривишнп делп.  

Сп пглед на гпренаведенптп, непснпван е и жалбенипт навпд за ппгрещна примена 

на материјалнптп правп вп пбжалената пресуда. Сппред пвпј суд, првпстепенипт суд на 

правилнп утврдената фактишка спстпјба правилнп гп применил материјалнптп правп, кпга 

пдлушил на нашин какп вп изреката на пресудата.  

Од пвие пришини, спгласнп шл.357 пд ЗПП, следуваще да се пдлуши какп вп 

изреката. 

Пресуда на Апелаципнипт суд Гпстивар, ппд РПЖ.бр.644/15 пд 09.02.2016 гпд. 
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2. Рабптни сппрпви - Пдлуката сп кпја му е пткажен дпгпвпрпт за врабптуваое на 

тужителпт спгласнп член 82 став 1 тпчка 5 и став 2 пд ЗРП е правилна и на закпн 

дпнесена пд причини штп судпт вп ппстапката утврдил дека тужителпт при 

извршуваое на рабптните задачи извршил кражба и предизвикал штета на 

туженипт. 

 

  
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

  АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Рафис Идризи–

претседател на спветпт, Изет Исмаили и Златкп Анделкпски – шленпви на спветпт, вп 

правната рабпта на тужителпт А.Л. пд с. Д., прптив туженптп А.Д. У. пд К., за ппнищтуваое 

на пдлука за престанпк пд рабптен пднпс, вреднпст на спрпт 20.000,00 денари, 

пдлушувајќи пп жалбата на тужителпт изјавена преку пплнпмпщникпт Ј.Н. адвпкат пд К., 

прптив Пресудата на Оснпвнипт суд вп Кишевп РО.бр.251/15 пд 16.12.2015 гпдина, на 

нејавна седница на спветпт пдржана на ден 04.07.2016 гпдина ја дпнесе следната: 

П Р Е С У Д А 

ЖАЛБАТА на тужителпт А. Л. пд с. Д. изјавена преку пплнпмпщникпт Ј.Н. адвпкат 

пд К., СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд вп Кишевп РО.бр.251/15 пд 16.12.2015 гпдина, СЕ 

ППТВРДУВА.   

      П б р а з л п ж е н и е 

Оснпвнипт суд вп Кишевп сп пбжалената пресуда гп пдбил тужбенптп бараое на 

тужителпт  сп кпе бара да се ппнищти пдлуката за престанпк на рабптнипт пднпс бр.02-

366 пд 21.08.2015 гпдина, какп и да се задплжи туженптп да гп врати на рабпта тужителпт, 

сппдветнп на струшната спрема какп и да му ги надпмести трпщпците а се вп рпк пд 8 дена 

пп приемпт на пресудата ппд страв на присилнп изврщуваое какп бараое непснпванп. 

Впеднп судпт пдлушил секпја странка сама си ги снпси свпите трпщпци. 

Незадпвплен пд првпстепената пресуда пстанал тужителпт кпј преку 

пплнпмпщникпт изјавил навремена жалба ппради сущтествени ппвреди на пдредбите пд 

ЗПП, ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба и ппгрещна примена на 

материјалнптп правп сп предлпг жалбата да уважи пбжалената пресуда се укине и 

предметпт се врати на ппвтпрнп разгледуваое и пдлушуваое.  
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Вп пдгпвпр на жалба туженипт предлага жалбата се пдбие какп непснпвана а 

првпстепената пресуда се пптврди. 

Апелаципнипт суд вп Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда, спгласнп шл. 

351 и 354 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата, пдгпвпрпт на жалба и списите вп предметпт, најде 

дека: 

 Жалбата на тужителпт е непснпвана. 

Непснпвани се жалбените навпди за сущтествена ппврда на пдредбите на 
парнишната ппстапка. 

Испитувајќи ја пбжалената пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на шл.354 пд ЗПП, на стпрени сущтествени 

ппвреди на пдредбите пд шл. 343 ст.2 т.1, 2, 3, 5, 10, 11, 13 и 14 пд ЗПП, пвпј суд најде дека 

при дпнесуваоетп на пресудата пд страна на првпстепенипт суд не е стпрена ниту една 

сущтествена ппвреда предвидена вп претхпднп наведената закпнска пдредба, пд пришина 

щтп првпстепената пресуда е јасна, разбирлива, без прптиврешнпсти ппмеду 

пбразлпжениетп и изреката, сп дпвплнп пришини за рещителните факти, а утврдените 

факти прпизлегуваат пд изведените дпкази, заради щтп истата мпже вп целпст да се 

испита. 

Непснпванп се ппвикува тужителпт вп жалбата дека при пдлушуваое 

првпстепенипт суд стприл сущтествена ппвреда на пдредбите пд ЗПП дека ппстпи 

прптвирешнпст ппмеду пришините на пресудата  и спдржината на исправите, а кпи се на 

щтета на тужителпт пднпснп истата е дпнесена самп врз пснпва на претппставки на 

спслущаните сведпци пд кпи не мпже да се утврди каде, кпга и на кпј нашин е утврден 

недпстиг на бакар. 

Именп, сппред шл.7 пд Закпнпт за парнишната ппстапка, странките се дплжни да ги 

изнесат сите факти врз кпи ги заснпваат свпите бараоа и да предлпжат дпкази сп кпи се 

утврдуваат тие факти. Судпт е пвластен да ги утврди и фактите щтп странките не ги изнеле 

и да ги изведе и дпказите щтп странките не ги предлпжиле, акп пд резултатите пд 

расправата и пд дпкажуваоетп прпизлегува дека странките пдат кпн тпа да распплагаат сп 

бараоа сп кпи не мпжат да распплагаат, нп свпјата пдлука не мпже да ја заснпва врз 

факти и дпкази за кпи на странките не им е дадена мпжнпст да се изјаснат.  

Сппред шл.8 пд истипт закпн, кпи факти ќе ги земе какп дпкажани пдлушува судпт 

пп свпе убедуваое врз пснпва на спвесна и грижлива пцена на секпј дпказ ппсебнп и на 

сите дпкази заеднп, какп и врз пснпва на резултатите пд целпкупната ппстапка. 
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Ваквите навпди пвпј суд смета дека се непснпвани пд пришина щтп виднп пд 

списите вп предметпт и пд пбжалената пресуда, е дека судпт ги извел сите дпкази кпи щтп 

вп текпт на првпстепената ппстапка биле предлпжени пд странките вп сппрпт, истите ги 

ценел вп кпнтекст на ппставенптп тужбенп бараое и сп грижлива анализа спгласнп шлен 7 

и 8 пд ЗПП извел правилен заклушпк пп пднпс на фактите кпи щтп ги утврдил пд истите, 

щтп дпвелп и дп тпа судпт правилнп да гп примени материјалнптп правп. Овпј суд истп 

така смета дека спгласнп шл.205 пд ЗПП став 1, секпја странка е дплжна да ги изнесе 

фактите и да предлпжи дпкази врз кпи гп заснпва свпетп бараое или сп кпи ги ппбива 

навпдите и дпказите на прптивникпт, при щтп тужителпт не ги ппткрепи свпите навпди сп 

материјални дпкази пд кпи би мпжелп да се утврди дека пдлуката за престанпк на 

рабптнипт пднпс бр.02-366 пд 21.08.2015 гпдина е непснпвана и дека истата е спрптивна 

на пдредбите пд Закпнпт за рабптни пднпси. 

Непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка 

спстпјба. 

Именп, сп пбжалената пресуда првпстепенипт суд утврдил дека тужителпт бил вп 

редпвен рабптен пднпс, на рабптнп местп рабптник на преси вп рабптна единица РЕ М. вп 

сппственпст на туженпт. На ден 11.08.2015 гпдина изврщувајќи ги свпите рабптни задаши 

какп рабптник на преси вп РЕ М. предизвикал щтета пднпснп стприл кражба сп пдземаое 

дел пд имптпт на туженптп, пднпснп на ден 11.08.2015 гпдина вп 15,05 шаспт пп 

заврщуваое на рабптнптп време при излез пд капијата пд кругпт на мерална при 

туженптп , при кпнтрпла пд страна на шуварпт – пбезбедуваое пп име Д.С., прпнајден му 

бил птпаден бакар кпј не гп пријавил и немал намера да гп пријави бидејќи тужителпт гп 

нпсел вп кеса, а вп таа кеса ималп еднп палтп, а вп палтптп бил скриен бакарпт, при щтп 

истипт му бил пдземен пд страна на шуварпт, а пптпа измерен и негпвата тежина и 

изнесувала 2 килпграми, а за щтп му била ппднесена при туженптп дисиплинска пријава-

предлпг за утврдуваое на дисиплинска пдгпвпрнпст пднпснп ппвреда на рабптнипт ред и 

дисиплина и рабптни пбврски за утврдуваое, ппднесена пд страна на неппсреднипт 

ракпвпдител Г.А., при щтп се пптврдила кражбата, а и вп дисиплинската пријава 

кпнстатиранп билп истптп и истп така стприл щтета кпја се спстпела вп недпстиг на 2 

килпграми птпаден бакар а истптп туженптп гп утврдилп и врз пснпва на ппгпренаведенпт 

и какп записникпт, писмената изјава нашуварпт и самипт тужител при щтп стприл крщеое 

на рабптнипт ред и дисциплина. Ппради гпренаведенптп била ппднесена дисиплинска 

пријава пд ракпвпдителпт на РЕ  М. пп име Г.А. при щтп дал писмена изјава, бил спшинет 

записник брпј 1 пд страна на ракпвпдителпт на А.Ј. и Щ.Б. какп кпмисија при туженптп а за 

изврщенипт увид била даден и писмена изјава пд страна на шуварпт Д. С. и на самипт 

тужен при щтп тужителпт привремнп бил птстранет пд рабптнптп местп дп дпнесуваое на 
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кпнешна дисциплинска пдлука. При ваква спстпјба на рабптите тужбенптп бараое на 

тужителпт е непснпванп. 

Пп мислеое на пвпј суд вака утврдената фактишка спстпјба е целпснп и правилнп 

утврдена, истата вп целпст прпизлегува пд предлпжените и изведени дпкази вп текпт на 

ппстапката, а кпја впеднп претставува дпвплна пснпва за дпнесуваое на правилна и на 

закпн заснпвана пдлука пд страна на првпстепенипт суд.  

Предмет на пценка беа жалбените навпди на тужителпт дека првпстепенипт суд  

ппгрещнп ја утврдил фактишката спстпјба пднпснп пд прилпжената дпкументација пд 

страна на туженипт пд кпја мпже да се увиди дека пред да му биде изрешена пдлуката за 

престанпк на рабптнипт пднпс на тужителпт не е запазена закпнската прпцедура вп 

ппглед на спрпведената ппстапка пднпснп неппсреднп спслущуваое на сведпците на 

денпт на настанпт, изгптвуваое на записник за кпнстатираната спстпјба на денпт на 

настанпт пднпснп дпнесената пдлука се темели врз пснапва на паущални пценки и 

претппставики за кпе нещтп сега на тпвар му се става на тужителпт за да му се изреше 

мерка сппдвета на услпвите, без предтхпднп да се има вп предвид пднесуваоетп на 

рабптникпт, негпвипт рабптен век негпвптп пднесуваое вп ппглед на неизврщуваоетп на 

рабптните задаши. Имајќи вп вп предвид сетп пваа првпстепенипт суд не бил вп мпжнпст 

ниту правилнп да ги примени пдредбите пд ЗРО вп ппглед на нашинпт на престанпкпт на 

рабптнипт пднпс а ппта имајќи ги вп предвид тенденципзните сведпци а пспбенп изјавата 

на сведпкпт С.Д. кпј при ппставуваое на пращаоата какп пд страна на судпт така и пд 

страна на пплнпмпщникпт на тужителпт ппшна да ја менува пднпснп изјавата беще нејасна 

и прптврешна, а на кпја изјава судпт ја дпнесе пдлуката на щтета на тужителпт. 

 Овпј суд ги ценеще ваквите жалбени навпди на туженипт, нп смета дека се 
непснпвани, пваа пд пришини щтп виднп пд списите вп предметпт и дадените пришини вп 
пбразлпжениетп на пбжалената пресуда прпизлегува дека првпстепенипт суд правилнп 
ппстапил кпга гп пдбил тужбенптп бараое на тужителпт бидејќи пд изведените дпкази и 
пд изјавите на сведпците несппрнп утврдил дека вп дејствијата на тужителпт се спдржани 
елементи на крщеое на рабптнипт ред и дисиплина и неиспплнуваое на пбврските 
предвидени вп Закпнпт за рабптни пднпси и кплективнипт дпгпвпр на туженипт бидејќи 
истипт на ден 11.08.2015 гпдина изврщувајќи иакп пд 28.04.2009 гпдина свпите рабптни 
задаши какп рабптник на преси вп РЕ М. предизвикал щтета пднпснп стприл кражба сп 
пдземаое дел пд имптпт на туженптп, пп заврщуваое на рабптнптп време при излез пд 
капијата пд кругпт на мерална при туженптп, при кпнтрпла пд страна на шуварпт–
пбезбедуваое му бил прпнајден  птпаден бакар кпј не гп пријавил и немал намера да гп 
пријави, бидејќи бакарпт бил скриен вп палтптп вп кесата кпја ја нпсел тужителпт, при щтп 
истипт му бил пдземен пд страна на шуварпт а пптпа измерен и негпвата тежина кпја 
изнесувала 2 килпграми. Имајќи гп вп предвид сетп пва прпизлегува дека тужителпт при 
изврщуваое на рабптните задаши сп самата кражба му  предизвикал щтета на тужителпт  
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врз пснпва на щтп е дпнесената пдлуката за пткажуваое на дпгпвпрпт за врабптуваое 
ппради крщеое на редпт и дисиплината заклушнп сп 17.08.2009 гпдина кпја пдлука е вп 
спгласнпст сп шл.82 ст.1 т.5 и ст.2 пд ЗРО каде е предвиденп дека рабптпдавашпт мпже на 
рабптникпт да му гп пткаже дпгпвпрпт за врабптуваое без птказен рпк вп слушаите на 
крщеое на рабптнипт ред и дисциплина или неиспплнуваое на рабптните пбврски 
утврдени сп пвпј или друг закпн, кплективен дпгпвпр, правилата за рабптнипт ред и 
дисциплина и дпгпвпрпт за врабптуваое, а пспбенп акп рабптникпт: стпри кражба или вп 
врска сп рабптата намернп или пд крајнп невнимание предизвика щтета на 
рабптпдавашпт и акп сп закпн и кплективен дпгпвпр мпже да се утврдат и други слушаи на 
крщеое на рабптнипт ред и дисциплина и на рабптните пбврски за кпи рабптпдавашпт гп 
пткажува дпгпвпрпт за врабптуваое без птказен рпк, пднпснп пд материјалните и 
вербалните дпкази прпизлегува дека тужителпт стприл кражба и предизвикал щтета при 
врщеое на рабптните пбврски. Па пттука непснпванп се ппвикува тужителпт вп жалбата 
дека пд страна на туженипт не е запазена закпнската ппрцедура за дпнесуваое на 
пдлуката за престанпк на рабптнипт пднпс без птказен  рпк, а пваа пд пришина щтп пд 
страна на туженипт е впдена дисиплинска ппстапка, бил спшинет записник брпј 1 пд 
страна на ракпвпдителпт какп и кпмисијата спставена пд двајца шелнпви при туженптп 
при увид на лице местп била дадена писмена изјава пд страна на шуварпт и самипт 
тужител пднпснп дисиплинската ппстапка е впдена спгласнп ЗРО и Кплективнипт дпгпвпр 
на туженипт. Имајќи гп сетп пваа, сппред пвпј суд првпстепенипт суд правилнп ппстапил 
кпга дпнел пдлука пнака какп щтп е наведенп вп дисппзитивпт на пбжалената пресуда. 

 

Врз пснпва на сетп пва пснпвани се жалбените навпди за ппгрещна примена на 
материјалнптп правп.  

 
При неппстпеое на сущтествени ппвреди на пдредбите пд парнишната ппстапка 

првпстепенипт суд правилнп гп применил и материјалнптп правп, на щтп пвпј суд 

внимава пп службена дплжнпст.  

 

 Ппради сетп пва, спгласнп пдредбите пд шлен 357 пд ЗПП се дпнесе пваа пресуда 

какп вп дисппзитивпт на истата. 

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, РПЖ.бр. 101/16 пд 04.07.2016 гпдина 
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3. Незакпнита е пдлуката на рабптпдавачпт за престанпк на рабптнипт пднпс 

ппради злпупптреба на бпледуваое, акп претхпднп вп сппдветна ппстапка не се 

дпкажува злпупптребата на бпледуваоетп стпрена пд страна на рабптникпт. 

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Рафис Идризи – 

претседател на спветпт, Изет Исмаили и Златкп Анделкпски  – шленпви на спветпт, вп 

правната рабпта на тужителпт Б.М. пд с.З., прптив туженипт Ц.О.Ф Р.Р.З. с. З., за 

ппнищтуваое на рещение за  престанпк на рабптен пднпс, вреднпст на сппрпт 20.000,00 

денари, пдлушувајќи пп жалбата на туженипт, изјавена  преку пплпмпщникпт А. Д. адвпкат 

пд К., прптив пресудата на Оснпвнипт суд Кишевп, РО.бр. 201/15 пд 09.11.2015 гпдина, на 

нејавна седница пдржана на ден 28.04.2016 гпдина, ја дпнесе следната: 

 

П Р Е С У Д А 

ЖАЛБАТА на туженипт Ц.О.Ф Р.Р.З. с. З.. изјавена  преку пплпмпщникпт А.Д. 

адвпкат пд К.,  СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПВАНА. 

ПРЕСУДАТА на Оснпвнипт суд Кишевп, РО.бр. 201/15 пд 09.11.2015 гпдина,  СЕ 

ППТВРДУВА. 

П б р а з л п ж е н и е 

Сп пбжалената пресуда  на Оснпвнипт суд Кишевп, се усвпјува тужбенптп бараое на 

тужителпт Б. М. пд с. З., К., Се ппнищтува рещениетп за престанпк на рабптнипт пднпс на 

Ц.О.Ф. Р.Р.З. с. З., бр. 04-207/1 пд 25.06.2015 гпдина, какп незакпнитп. Се задплжува 

туженипт Ц.О.Ф. Р.Р.З. с. З. – К., да му ги надпмести трпщпците на ппстапката на тужителпт, 

вп изнпс пд 22.810,00 денари, вп рпк пд 8 дена пд правпсилнпста на пваа пресуда а ппд 

страв на присилнп изврщуваое. 

Незадпвплен пд ваквата пресуда пстанал туженипт кпј изјавил навремена жалба 

преку свпјпт пплпмпщник и истата ја ппбива ппради сущтествени ппвреди на пдредбите 

пд парнишната ппстапка, ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба и ппгрещна 

примена на материјалнптп правп, сп предлпг жалбата да се уважи пресудата да се укине и 

предметпт да се врати на ппвтпрнп судеое пред првпстепенипт суд или да се преинаши на 

нашин щтп ќе гп пдбие тужбенптп на тужителпт какп непснпвана и ќе се задплжи 

тужителпт да му ги надпмести на туженипт трпщпците пп ппстапката.   
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Одгпвпр на жалба не е  ппднесен.  

 Апелаципнипт суд Гпстивар, испитувајќи ја ппбиваната пресуда, спгласнп сп шл.351 

и шл. 354 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата и списите вп предметпт, најде дека, 

Жалбата е непснпвана. 

Непснпван е жалбенипт навпд за стпрени сущтествени ппвреди на пдредбите пд 

парнишната ппстапка. 

Испитувајќи ја пбжалената пресуда вп границите на жалбените навпди, а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на шл.354 пд ЗПП, на стпрени сущтествени 

ппвреди на пдредбите пд шл. 343 ст.2 т.1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14 и 15 пд ЗПП, пвпј суд најде 

дека при дпнесуваоетп на пресудата пд страна на првпстепенипт суд не е стпрена ниту 

една сущтествена ппвреда предвидена вп претхпднп наведената закпнска пдредба, пд 

пришина щтп првпстепената пресуда е јасна, разбирлива, без прптиврешнпсти ппмеду 

пбразлпжениетп и изреката, сп дпвплнп пришини за рещителните факти, а утврдените 

факти прпизлегуваат пд изведените дпкази, заради щтп истата мпже вп целпст мпже да се 

испита. 

Непснпван и ирелевантен е жалбенипт навпд за стпрени сущтествени ппвреди на 

пдредбите на парнишната ппстапка сп тпа щтп судпт  не изврщил спвесна и грижлива 

анализа на секпј дпказ ппсебнп и сите заеднп , спгласнп шлен 7 и 8 пд ЗПП, бидејќи судпт  

иакп на записник пд 09.11.2015 гпдина ги спслущал предлпжените сведпци, А.Б. и И.Ј., 

врабптени кај туженипт, медутпа при изведуваоетп на дпказите  не ги извел ваквите 

дпкази вп пбжалената пресуда. 

Овпј суд ги ценеще ваквите жалбени навпди нп истите ги пдби какп непснпвани. 

Именп, сппред шл.7 пд Закпнпт за парнишната ппстапка, странките се дплжни да ги 

изнесат сите факти врз кпи ги заснпваат свпите бараоа и да предлпжат дпкази сп кпи се 

утврдуваат тие факти. Судпт е пвластен да ги утврди и фактите щтп странките не ги изнеле 

и да ги изведе и дпказите щтп странките не ги предлпжиле, акп пд резултатите пд 

расправата и пд дпкажуваоетп прпизлегува дека странките пдат кпн тпа да распплагаат сп 

бараоа сп кпи не мпжат да распплагаат, нп свпјата пдлука не мпже да ја заснпва врз 

факти и дпкази за кпи на странките не им е дадена мпжнпст да се изјаснат. 

Сппред шл.8 пд истипт закпн, Кпи факти ќе ги земе какп дпкажани пдлушува судпт 

пп свпе убедуваое врз пснпва на спвесна и грижлива пцена на секпј дпказ ппсебнп и на 

сите дпкази заеднп, какп и врз пснпва на резултатите пд целпкупната ппстапка. 



2020 Апелаципнен суд Гпстивар                                                          Билтен на судската пракса 

 

136 
 

Имајќи ги вп предвид ппгпрецитираните закпнски пдредби а пп мислеое на пвпј 

суд ваквите жалбени навпди се непснпвани пд пришина щтп првпстепенипт суд свпетп 

неппкплебливп судискп уверуваое за пснпванпста на тужбенптп бараое гп заснпвал врз 

негпвите впешатпци за дпказната вреднпст на секпј дпказ ппсебнп и сите заеднп. Оттука, 

кпнешнипт став гп пфпрмил спгласнп шлен 8 пд ЗПП сппред принциппт на слпбпдна пцена 

на дпказите, па нащпл дека тужбенптп бараое на тужителпт е пснпванп, а имајќи ги вп 

предвид дпказите дпставени сп ппднесената тужба какп и дпказите и навпдите дпставени 

пд тужените вп пдгпвприте на тужба, при щтп правилнп ја дпнел пбжалената пресуда какп 

вп изреката на истата а тпа щтп не ги извел и не ги ценел изјавите на спслущените 

сведпци, сппред пвај суд е ирелевантен сп пглед на тпа щтп истптп не влијае за ппинаквп 

пдлушуваое и не претставува апсплутна ппвреда на ппстапката. 

Неснпван е жалбенипт навпд за ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба. 

Првпстепенипт суд пд изведените дпкази вп текпт на ппстапката утврдил дека 

тужителпт сп рещение за врабптуваое на ппределенп рабптнп време, без да се ппредели 

времетп, туку какп щтп е наведенп дп враќаое на рабптник кпј щтп бил именуван на друга 

функција бр. 04-351/1 пд 15.12.2014 гпдина, бил врабптен кај туженптп ппшнувајќи пд 

01.12.2014 гпдина дп враќаое на на другипт рабптник а на рабптнп местп наставник. 

Уужителпт медувреме имал здравствени прпблеми истипт вп ппвеќе наврати вп текпт на 

2014 гпдина кпристел бпледуваое а истп така и вп 2015 гпдина кпристел бпледуваое за 

щтп уреднп се најавувал кај рабптпдавашпт  дека кпристи бпледуваое, па истипт првипт 

месец бил исплатен пд туженипт а дпдека другите месеци бил исплатен пд Фпндпт 

ппради кпристеое на бпледуваое ппвеќе пд еден месец, па рабптпдавашпт без да има 

некакпв пснпв утврдил дека истипт имал прекин на бпледуваое пд седум дена и без да гп 

наведе закпнскипт пснпв му дпнеспл рещение за престанпк на рабптнипт пднпс кпј щтп е 

предмет на пваа тужба, прптив кпе рещение тужителпт влпжил жалба, па бидејќи не му 

билп пдгпвпренп истипт благпвременп вп закпнскипт рпк ја ппднеспл предметната тужба. 

Пп пценка на пвпј суд ваквата фактишка спстпјба е правилнп и целпснп утврдена. 

Предмет на пценка на пвај суд беа жалбените навпди за тпа дека судпт ппгрещнп и 

нецелпснп ја утврдил фактишката спстпјба сп тпа щтп не ја ценел правилнп изјавата  на 

Директпрпт на туженптп пд 28.09.2015 гпдина вп кпја изјавува дека тужителпт не се јавил 

на рабпта пд 24.09.2014 гпдина дп 21.06.2015 гпдина какп и бараоетп  на ФЗОМ дп 

туженипт дека тужителпт има дпставенп две бпледуваоа. Сппред жалбата судпт при 

дпнесуваоетп на пбжалената пресуда не се ппвикувал вп ниедна  пдредба пд ЗРО, сп щтп 

ппгрещнп гп применил и материалнптп правп.  

 Овпј суд ги ценеще ваквите жалбени навпди и истите ги пдби какп непснпвани. 
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Сппред шл.71 ст.2 пд ЗРО, Рабптпдавашпт мпже да гп пткаже дпгпвпрпт за 

врабптуваое, самп акп ппстпи пснпвана пришина за птказ ппврзана за пднесуваоетп на 

рабптникпт (лишна пришина на страна на рабптникпт), ппради крщеое на рабптнипт ред и 

дисциплина или рабптните пбврски (пришина на вина) или акп пришината е заснпвана на 

пптребите на функципнираоетп на рабптпдавашпт (делпвна пришина). 

Сппред шл.72 пд истипт закпн, Акп рабптпдавашпт гп пткажува дпгпвпрпт за 

врабптуваое, е дплжен да гп наведе пснпвпт за птказпт, утврден сп закпн, кплективен 

дпгпвпр и акт на рабптпдавашпт, да ја дпкаже пснпванпста на пришината кпја гп пправдува 

птказпт и истите да ги наведе вп пбразлпжениетп.  

Сппред шл.74 ст.1 пд истипт закпн, птказпт на дпгпвпрпт за врабптуваое 

задплжителнп се изрекува вп писмена фпрма. 

Сппред шл.75 ст.1 пд истипт закпн, птказпт на дпгпвпрпт за врабптуваое мпра да и 

биде врашен на дпгпвпрната страна, на кпја и се пткажува дпгпвпрпт за врабптуваое. 

Сппред шл.82 ст.1 т.2 пд истипт закпн, Рабптпдавашпт мпже на рабптникпт да  му гп 

пткаже дпгпвпрпт за врабптуваое без птказен рпк вп слушаите на крщеое на рабптнипт 

ред и дисциплина или неиспплнуваое на рабптните пбврски утврдени сп пвпј или друг 

закпн, кплективен дпгпвпр, правилата за рабптнипт ред и дисциплина и дпгпвпрпт за 

врабптуваое, а пспбенп акп рабптникпт  гп злпупптреби бпледуваоетп. 

Имајќи ги вп предвид ппгпрецитираните закпнски пдредби, какп и имајќи ги вп 

предвид изведените дпкази вп текпт на ппстапката, сппред пвпј суд, првпстепенипт суд 

правилнп ппстапил кпга дпнел пдлука пнака какп щтп е наведенп вп изреката на 

пбжалената пресуда, а пва пд пришина щтп мпже сп сигурнпст да се утврди дека 

рещениетп за пткажуваое на дпгпвпрпт за врабптуваое без птказен рпк бр.03-207/1 пд 

25.06.2015 гпдина ппради злпупптреба на бпледуваоетп е незакпнитп, бидејќи сппред 

пвпј суд, вп кпнкретнипв слушај туженипт ги прекрщил пдредбите пд Закпнпт за рабптни 

пднпси при дпнесуваоетп на  ваква пдлука. Именп,  виднп пд дпнесенптп рещение на 

тужителпт му престанал рабптнипт пднпс ппради злпупптреба на бпледуваоетп, щтп 

сппред пвај суд  спгласнп дпнесенптп рещение за престанпк на рабптнипт пднпс не е 

сппрнп да туженипт бил на бпледуваое, туку сппрнп е дали тужителпт гп злпупптребил 

бпледуваоетп дпдека бил на бпледуваое заради щтп е дпнесенп и псппренптп рещение , 

кпе нещтп пд страна на тужителпт не билп дпкажанп дека  тужителпт гп злпупптребил 

бпледуваоетп вп сппдветна ппстапка пд сппдветна  кпмисија кпја би гп пптврдилп дека 

тужителпт гп злпупптребил бпледуваоетп и ппради таа пришина му престанува рабптнипт 

пднпс и какп недпкажанп пд страна на рабптпдавашпт сега туженипт немпже да се дпнесе 

рещение за престанпк на рабптен пднпс ппради злпупптреба на бпледуваое кпе не се 
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дпкажува вп спсдветна ппстапка. Однпснп при дпнесуваоетп на псппренптп рещение 

туженипт не ја дпкажал пснпвнпста на пришината кпја ја пправдива птказпт дека 

навистина пд страна на тужителпт е злпупптребенп бпледуваоетп.   

Врз пснпва на сетп пва непснпван е жалбенипт навпд за ппгрещна примена на 

материјалнптп правп вп пвпј дел пд пбжалената пресуда. 

При една вака правилнп утврдена фактишка спстпјба и при неппстпеое на 

сущтествени ппвреди на пдредбите пд парнишната ппстапка првпстепенипт суд правилнп 

гп применил и материјалнптп правп, пднпснп правилнп ги применил пдредбите пд 

Закпнпт за рабптни пднпси.  

Предмет на пценка на пценка на пвпј суд беа и жалбените навпди истакнати вп 

жалбата на туженипт вп пднпс на трпщпците пп ппстапката нп пвпј суд истите ги пдби какп 

непснпвани пд пришина щтп првпстепенипт суд таквите трпщпци правилнп ги пдмерил и 

правилнп ппстапил спгласнп шлен 148 и 149 пд ЗПП, Спгласнп Уарифата за награда и 

надпместпк на трпщпците за рабпта на адвпкатите и спгласнп Закпнпт за судски такси. 

Овпј суд ги имаще предвид и пстанатите жалбени навпди, медутпа за истите 

сметаще дека се ирелевантни за ппинаквп пдлушуваое пп пднпс на жалбата изјавена 

прптив првпстепената пресуда. 

Од пвие пришини, спгласнп шл.357 пд ЗПП, следуваще да се пдлуши какп вп 

изреката 

Пресуда на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, РПЖ.бр.47/16 пд 28.04.2016 гпдина 

(Пва пресуда е пптврдена сп пресуда на Врхпвнипт суд на Република МакедпнијаРев 

3.бр.169/16 пд 15.11.2017 гпдина.) 
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2.3 Трговски спорови  

 

1. Туженипт е дплжен на првптужителпт да му исплати надпместпк на штета, 

ппради тпа штп не интервенирал благпвременп и не гп прпменил пппжаренптп 

електричнп брпилп и не гп приклучил благпвременп на електричната мрежа 

пбјектпт на првптужителпт пп настанатипт дефект, а какп закпнска пбврска на 

туженипт какп пператпр на дистрибутивен систем за електрична енергија, и тпа 

за расипанптп месп кпе се напдалп вп кпмпрата - ладилник сместена вп 

прпстприите на рестпранпт на тужителите, какп и за изгубената зарабптувачка 

пд прпдажбата на пва месп, сп закпнска казнена камата сметана пд денпт на 

ппднесуваое на тужбата дп денпт на кпнечната исплата. Именп, бидејќи вп 

случајпт бил склучен дпгпвпр за снабдуваое сп електрична енергија ппмеду 

туженипт какп снабдувач и пптрпшувачпт за истипт пбјект, кпј се пднесува на 

брпилата кпи се врзани на истата дпвпдна линија дп предметнипт пбјект, не 

мпже да стане збпр за непвластенп кпристеое на електрична енергија, пднпснп 

за непвластенп приклучуваое на тужителите на електричната мрежа на 

туженипт. Пд друга страна, не е прилпжен, ниту изведен дпказ дека 

кпнкретнптп пппжаруваое на електричнптп брпилп настаналп пп вина на 

тужителите, пднпснп ппради непвластенп манипулираое сп предметнптп 

електричнп брпилптп. И сппред исказпт на сведпкпт, врабптен кај туженипт, 

туженипт знаел дека предметнптп брпилп претхпднп билп ппставенп на пбјект - 

ќебапчилница пд пкплу 80 м2, пп штп сппствениците на нпвпизграденипт пбјект 

пд пкплу 1000 м2, пднпснп сега тужителпт, сампиницијативнп ппставиле 4 

брпила кпи ги врзале на ппстпечката нискпнаппнска врска, кпја била 

димензипнирана самп за 1 пптрпшувач сп ппмала квадратура, и заппчнале сп 

превземаое на електрична енергија за пбјект димензипниран сп квадратура 

ппгплема за 10 пати, сп штп дпшлп дп пптпваруваое на дпвпднипт кабел и на 

брпилптп, пднпснп знаел дека брпилптп билп пријавенп за енергетска 

спгласнпст за станбен пбјект 11 кв, а се кпристелп за снабдуваое на ппгплем 

пбјект, кпј ппвлекува далеку ппгплема снага, нп и ппкрај тпа, какп и прпкрај 

свпите закпнски утврдени пбврски и пдгпвпрнпсти, гп приклучил пбјектпт на 

тужителите на ппстпечката нискпнаппнска врска. Сп самптп тпа штп туженипт гп 

приклучил пбјектпт на тужителите на електричната мрежа, а не смеел тпа да гп 

стпри, гп прифатил ризикпт, пднпснп пдгпвпрнпста за сите идни евентуални 

ппасни ситуации и настануваое на штета, бидејќи дпзвплил, иакп тужителите 

немале дпбиенп електрпенергетска спгласнпст и склучен дпгпвпр за снабдуваое 
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сп електрична енергија, да се приклучат на електричната мрежа, и вп пбјектпт 

да пбавуваат угпстителска дејнпст. Ппради тпа туженипт мпрал веднаш пткакп 

бил усменп известен пд страна на тужителите дека дпшлп дп пппжаруваое на 

брпилптп на пбјектпт и дека е прекината електричната енергија, најитнп да 

превземе мерки за ппставуваое на нпвп брпилп и ппвтпрнп снабдуваое сп 

електрична енергија. Сп тпа, исклучив винпвник за настануваоетп на 

причинетата штета е туженипт, и не станува збпр за ппстпеое на ппделена 

пдгпвпрнпст, пднпснп за ппстпеое на придпнес на страната на тужителите 

штетата да настане или да биде ппгплема пткплку би била инаку, пд чл.181 пд 

ЗПП. Именп, тужителпт уште истипт ден ппжарпт на брпилптп и прекинпт на 

електричната енергија усменп ги пријавил вп ппдружницата на туженипт, пд 

кадештп веднаш дпшле две службени лица кпи не превзеле никакви дејствија. 

На ден 22.08.2011 гпд. ппднеспл и писменп бараое да му се прпмени 

пштетенптп брпилп, нп туженипт не ппстапил пп бараоетп, туку замената на 

старптп брпилп сп нпвп била извршена ппсле три месеци.    

 

 
 

ВП ИМЕТП НА ГРАДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 

АПЕЛАЦИОНИОУ СФД ГОСУИВАР, вп спвет спставен пд судиите   Рафис Идризи-

претседател на спветпт, Златкп Анделкпски и Изет Исмаили шленпви на спветпт, вп 

правната рабпта на тужителите Д. …….. Л.-Ќ. ДОО Г. и И. Х. пд Г., прптив туженипт ЕВН М. 

АД С., за надпмест на щтета, вреднпст на сппрпт 3.793.860,00 ден., пдлушувајќи пп жалбата 

на туженипт, изјавена преку пплнпмпщникпт, А. Д. Ш. и М.пд С., прптив пресудата на 

Оснпвнипт суд Гпстивар УС.бр.33/14 пд 12.11.2015 гпд., на нејавната седница пдржана на 

ден 06.07.2016 гпд., ја дпнесе следната: 

 

П Р Е С У Д А 

ЖАЛБАУА на туженипт ЕВН М. АД С., изјавена преку пплнпмпщникпт, А. Д. Ш. и М. 

пд С., СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНА.  

ПРЕСФДАУА на Оснпвнипт суд Гпстивар УС.бр.33/14 пд 12.11.2015 гпд., вп делпт пд 

изреката ппд став 1, став 2 и став 4, СЕ ПОУВРДФВА. 

ПРЕСФДАУА на Оснпвнипт суд Гпстивар УС.бр.33/14 пд 12.11.2015 гпд., вп делпт пд 

изреката ппд став 3, став 5 и став 6, какп непбжалена, ОСУАНФВА НЕИЗМЕНЕУА.  
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СЕ ЗАДОЛЖФВА туженипт ЕВН М. АД С. на тужителпт Д. за ……… Л.-Ќ. ДОО Г., да му 

исплати на име трпщпци настанати вп ппстапката пп ппвпд жалбата изнпс пд 32.283,00 

ден., вп рпк пд 8 дена пд приемпт на пваа пресуда, ппд страв на присилнп изврщуваое.   

П б р а з л п ж е н и е 

Сп пбжалената пресуда, ппд став 1 пд изреката, се усвпјува тужбенптп бараое  на 

првптужителпт Л.-Ќ. ДОО Г.. Ппд став 2, се задплжува туженипт, ппради тпа щтп не 

интервенирал благпвременп и не гп прпменил пппжаренптп електришнп брпилп и не гп 

приклушил благпвременп на електришната мрежа пбјектпт на првптужителпт пп 

настанатипт дефект, а какп закпнска пбврска на туженипт, на првптужителпт за 

расипанптп месп кпе се напдалп вп кпмпрата-ладилник сместена вп прпстприите на 

рестпранпт на тужителите вп Г., на ул……, какп и за изгубената зарабптувашка пд 

прпдажбата на пва месп, да му исплати на име надпместпк на щтета вкупен изнпс пд 

3.793.860,00 ден., сп закпнска казнена камата сметана пд денпт на ппднесуваое на 

тужбата, …… гпд. дп денпт на кпнешната исплата, вп рпк пд 8 дена пд прием на пресудата. 

Ппд став 3, тужбата на втпрптужителпт И. Х. пд Г., да се задплжи туженипт ппради тпа щтп 

не интервенирал благпвременп и не гп прпменил пппжаренптп електришнп брпилп и не 

гп приклушил благпвременп на електришната мрежа пбјектпт на првптужителпт пп 

настанатипт дефект, а какп закпнска пбврска на туженипт, на втпрптужителпт за 

расипанптп месп кпе се напдалп вп кпмпрата-ладилник сместена вп прпстприите на 

рестпранпт на тужителите вп Г., на ул……., какп и за изгубената зарабптувашка пд 

прпдажбата на пва месп, да му исплати на име надпместпк на щтета вкупен изнпс пд 

3.793.860,00 ден., сп закпнска казнена камата сметана пд денпт на ппднесуваое на 

тужбата, 03.04.2013 гпд. дп денпт на кпнешната исплата, вп рпк пд 8 дена пд прием на 

пресудата, се пдбива какп непснпванп. Ппд став 4, се задплжува туженипт да му плати на 

првптужителпт на име трпщпци на ппстапката вкупен изнпс пд 241.082,00 ден., вп рпк пд 

8 дена пд прием на пресудата. Ппд став 5, бараоетп на првптужителпт за разликата пд 

дпсудените трпщпци дп ппбараните трпщпци вп изнпс пд 313.670,00 ден., се пдбива какп 

непснпванп. Ппд став 6, бараоетп на втпрптужителпт да се задплжи туженипт да му плати 

на втпрптужителпт на име трпщпци на ппстапката вкупен изнпс пд 313.670,00 ден. се 

пдбива какп непснпванп.        

Прптив ваквата пресуда, навременп, жалба ппднесе туженипт, преку негпвипт 

пплнпмпщник, ппради сущтествена ппвреда на пдредбите на парнишната ппстапка, 

ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба, ппгрещна примена на материјалнптп 

правп и ппради пдлуката за трпщпците на ппстапката, сп предлпг жалбата да се уважи, 

пбжалената пресуда да се преинаши така щтп тужбенптп бараое на тужителите ќе се 
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пдбие вп целпст и ќе ги задплжи да му ги надпместат паришните трпщпци на туженипт, 

или пресудата да се укине и предметпт врати на ппвтпрнп судеое на првпстепенипт суд. 

Првптужителпт Л.-Ќ. ДОО Г., преку пплнпмпщникпт, адвпкатпт С.Ц. пд С., ппднесе 

пдгпвпр на жалба, сп предлпг жалбата на туженипт да се пдбие какп непснпвана и да се 

пптврди првпстепената пресуда, какп и да се задплжи туженипт на тужителите да им ги 

надпмести бараните трпщпци за спстав на пдгпвпр на жалба и судска такса за пдгпвпр на 

жалба. 

Апелаципнипт суд Гпстивар, испитувајќи ја пбжалената пресуда, спгласнп шл.351 и 

354 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата, пдгпвпрпт на жалбата и списите вп предметпт, најде дека, 

Жалбата на туженипт е непснпвана. 

Непснпван е жалбенипт навпд за стпрена сущтествена ппвреда на пдредбите на 

парнишната ппстапка пд шл.343 ст.2 т.14 пд ЗПП, вп пбжалената пресуда. Пресудата нема 

недпстатпци ппради кпи не мпже да се испита. Изреката на пресудата е разбирлива, не 

прптивреши самата на себеси или на пришините за пресудата. Вп пресудата се дадени 

пришините за рещителните факти, кпи се јасни и непрптиврешни.   

Непснпван е жалбенипт навпд дека вп пбжалената пресуда не е сп сигурнпст 

утврден рещителнипт факт пд кпја пришина дпщлп дп пппжаруваоетп на електришнптп 

брпилп вп предметнипт пбјект, щтп е знашајнп заради утврдуваое на пкплнпстите за 

придпнеспт на тужителите за настануваоетп на щтетата и висината на щтетата, бидејќи 

тпкму ппради пппжаруваоетп на брпилптп била исклушена електришната енергија вп 

пбјектпт. На пваа пкплнпст вещтптп лице дипл.ел.инж.З. Г. не дал јасен и дециден пдгпвпр 

вп вещташеоетп, туку наведува мпжни пришини за настанатипт ппжар: лабави кпнтакти на 

приклушните кабли, неисправнп брпилп и др. Натаму, не е ценета пкплнпста дека сппред 

фпрмуларпт НМ1 пд …….. гпд., издаден пд туженипт, при прпмената на изгпренптп 

брпилп, истптп немалп плпмба. Не е ценет и фактпт дека вп слушајпт вп нпвпизграденипт 

пбјект кпј е габаритнп мнпгу ппгплем пд старипт, биле ппставени 4 брпила на ппстпешката 

нискпнаппнска врска, кпја била димензипнирана самп за еден пптрпщуваш сп ппмала 

квадратура, щтп знаши и ппмала пптрпщувашка на електришна енергија, и фактпт дека пд 

страна на туженипт вп некплку наврати биле плпмбирани предметните брпила за 

тужителите да не мпжат непвластенп да кпристат електришна енергија, а тужителите ги 

птстранувале плпмбите и непвластенп кпристеле електришна енергија, на кпи пкплнпсти 

се прилпжени кривишни пресуди за непвластенп кпристеое на електришна енергија 

прптив тужителите.     

 Именп, врз пснпва на изведените дпкази, првпстепенипт суд утврдил дека 

втпрптужителпт И. имал стара куќа сп делпвен прпстпр - угпстителски дуќан-
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ќебапшилница на ул…….. вп Г., кпја била срущена заради изградба на нпв станбенп-

делпвен пбјект на истипт плац, врз пснпва на пдпбрение за градеое издаденп пд О. Г. пд 

… гпд. Сп дпгпвпр за  ппдарпк на недвижен импт ОДФ бр….. пд …. гпд., втпрптужителпт 

имптпт им гп ппдарил на синпвите У.и З. Х., и бидејќи нпвипт пбјект сеущте бил вп градба, 

сп рещение пд ….. гпд. на З. и У. им е признаен статус на инвеститпри на индивидуалната 

станбена зграда. Кпга делпвнипт прпстпр бил псппспбен за пбавуваое на угпстителска 

дејнпст, нпвите сппственици на пбјектпт, З. и У., пснпвале фирма Л.-Ќ. ДОО Г., и на ден . 

гпд. склушиле дпгпвпр за закуп на делпвнипт прпстпр сп правнптп лице Л.-Ќ. ДОО Г., кпе 

птппшналп сп врщеое на угпстителска дејнпст-рестпран за ппдгптпвка и ппслужуваое на 

храна. Делпвнипт прпстпр прпдплжил да се снабдува сп електришна енергија преку 

електришнптп брпилп бр……, сп бр.на кприсник ……, кпе се впделп на име на тужиелпт И., и 

нпвите сппственици не изврщиле прпмена на кприсникпт на електришниптп брпилп. 

Именп, вп делпвнипт пбјект щтп првптужителпт гп зел вп закуп пд физишките лица З. и У. 

Х., службени лица на туженипт на ден …… гпд. инсталирале електришнп брпилп сп бр. ….. 

сп бр. на кприсник … сп налпг бр….., за щтп бил спшинет фпрмулар НМ1 бр….. пд . гпд., 

пптпищан пд службените лица-мпнтажери М.Ф. и Ф. Б.. На ден …. гпд. пкплу 18,30 ш. 

дпщлп дп пппжаруваое на електришнптп брпилп кпе ја мери пптрпщувашката на 

електришна енергија вп угпстителскипт пбјект, ппради щтп првптужителпт сп цел да не 

дпјде дп ппжар гп ппвикал електришарпт кпј се грижел за електришната инсталација на 

првптужителпт, кпј ја исклушил струјата пд електришната мрежа вп целипт пбјект, за да не 

би дпщлп дп ппгплема щтета, сп щтп билп пневпзмпженп снабдуваое сп електришна 

енергија на рестпранпт. Уужителпт И.ущте истипт ден ппжарпт на брпилптп и прекинпт на 

електришната енергија усменп ги пријавил вп ппдружницата на ЕВН вп Г., пд кадещтп 

веднащ дпщле две службени лица кпи не превзеле никакви дејствија. Уужителпт на ден 

….. гпд. пријавил вп МВР С. Г., пд каде му била издадена пптврда за изврщенипт увид пд 

….. гпд., сп кпја истипт се пбратил дп сега туженипт сп писменп бараое пд ……. гпд. да му 

се прпмени пщтетенптп брпилп, нп туженипт не ппстапил веднащ пп бараоетп, ппради 

щтп рестпранпт рестанал да ја пбавува дејнпста. Замена на старптп брпилп сп нпвп 

брпилп ппд бр……, била изврщена ппсле три месеци, на ден ……… гпд. Ппради немаое на 

електришна енергија кај тужителпт дпщлп дп расипуваое на месптп кпје служелп за 

пбавуваое на дејнпста складиранп вп кпмприте-ладилникпт за месп, и тпа вп кплишина пд 

11-12 тпни (цели јуниоа, сешенп месп вп гајби и меленп месп), за щтп бил спшинет 

записник пд Агенцијата за храна и ветеринствп ФП.бр…. пд …. гпд. Сп рещение  на 

Агенцијата налпженп му е на првптужителпт да изврщи ппнищтуваое на небезбедна 

храна, пп щтп ЈП К. Г. вп Градската деппнија “……” на ден ….. гпд. изврщил закппуваое на 

неисправнптп месп вп кплишина пд 10,8 тпни. Првптужителпт на денпт кпга билп 

прекинатп наппјуваоетп сп електришна енергија вп кпмпрата-ладилник за месп имал 

залиха на месп пд 9.033 кг., пп прпсешна набавна цена пд 234,51 ден., или вкупна 
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вреднпст пд 2.118.293,00 ден., спгласнп негпвата книгпвпдствена евиденција, а сп пглед 

дека истипт пбавувал дејнпст ќебапшилница, прпсешната прпдажна цена на месптп 

ппдгптвенп за ппслужуваое изнесувала 420,00 ден. пп кг., сп щтп щтетата ппради 

расипуваое и унищтуваое на месптп и изгубената зарабптувашка изнесува вкупнп 

3.793.860,00 ден. Првптужителпт немал дпбиенп електрпенергетска спгласнпст пд 

туженипт за електришнптп брпилп бр. ….., нп пва брпилп сепак билп приклушенп вп 

електришната мрежа на ден …… гпд., и тпа пд страна на службени лица на туженипт, сп 

налпг бр……., кпи неспвеснп гп ппврзале, щтп е пришина за настануваоетп на щтетата на 

првптужителпт сп пппжаруваоетп на брпилптп. Пп бараое пак, на првптужителпт, 

туженипт да гп приклуши брпилптп вп електришната мрежа, туженипт не превзел 

дејствија, сп щтп ппради немаое на електришна енергија дпщлп дп расипуваое на месптп 

кпе првптужителпт гп имал вп свпјпт ладилник, така щтп првптужителпт пп вина на 

туженипт има претрпенп материјална щтета сп расипуваое на месптп и изгубена 

зарабптувашка вп вкупен изнпс пд 3.793.860,00 ден.   

   Од изведените дпкази сп сигурнпст е утврден датумпт на настануваое на 

пппжаруваоетп, ……. гпд., и тпа пд пптврдата пд МВР СВР Г. пд ….. гпд., сппред кпја лицетп 

И. Х.на ден .. гпд. вп 17 шаспт вп П. С. Г. пријавил дека на ден 15.08.2011 гпд. пкплу 18,30 

шаспт, вп угпстителскипт пбјект “….” вп Г. билп пппжаренп електришнптп брпилп. Пп 

пријавуваоетп, на ден 18.08.2011 гпд. пкплу 17,30 шаспт, увидна екипа пд ПС Г. излегла на 

лице местп и пд пбавенипт разгпвпр сп пријавителпт дпзнала дека пред 3 дена настанал 

ппжар вп пределпт на електришнптп брпилп. Окплу брпилптп биле забележани видливи 

траги пд шад. Веднащ пптпа интервенирал лпкален електришар, кпј гп прекинал 

наппјуваоетп. Сппред кажуваоетп на пријавителпт, брпилата биле инсталирани пред два 

месеци пд страна на лице пд ЕВН.  

  Сппред правпсилните кривишни пресуди на Оснпвнипт суд Г. К.бр.468/12 пд 

24.01.2013 гпд. и К.бр.476/12 пд 25.01. 2013 гпд., пбвинетипт И. Х.пд Г. е пгласен за 

винпвен за стпренп кривишнп делп Кражба пд шл.235 ст.1 пд КЗ, ппради тпа щтп вп 

перипдпт пд 13.05.2010 гпд. дп 13.05.2011 гпд., какп и на 13.05.2011 гпд., пд страна на 

струшни лица пд Службата за баждареое и мерни уреди, вп негпвипт дпм вп Г. е 

кпнстатиранп дека била изврщена манипулација сп брпилптп на пбвинетипт вп лпкалпт 

сппственпст на пбвинетипт, щтп е утврденп пд исказите на спслущаните сведпци-

елетрпмпнтерите Б. Ј. и У. М.. Вп двете пвие пресуди е кпнстатиранп дека какп дпказ е 

изведен дпгпвпр за снабдуваое сп електришна енергија бр…. пд …. гпд. Упа знаши дека 

бил склушен дпгпвпр за снабдуваое сп електришна енергија ппмеду ЕВН М.АД С. КЕЦ Г. 

какп снабдуваш и И. Х. ул.”…” Г.какп пптрпщуваш ппд бр…… пд …… гпд. за истипт пбјект, кпј 

се пднесува на брпилата кпи се врзани на истата дпвпдна линија дп предметнипт пбјект, 

пднпснп на ппстпешката нискпнаппнска врска, а пва сп пглед и на тпа дека пвие пресуди 
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туженипт ги прилпжил какп дпказ тпкму на пкплнпста дека прегпренптп без енергетска 

спгласнпст брпилп не е настанатп пп вина на туженипт, туку ппради непвластенп 

манипулираое сп брпилата кпи се впдат на име на втпрптуженипт. 

  Сппред исказпт на сведпкпт А. С., врабптен кај туженипт, сега какп ракпвпдител вп 

КЕЦ У., предметнптп брпилп билп ппставенп на пбјект-ќебапшилница пд пкплу 80 м2, пп 

щтп сппствениците на нпвпизграденипт пбјект пд пкплу 1000 м2, пднпснп сега тужителпт, 

сампиницијативнп ппставиле 4 брпила кпи ги врзале на ппстпешката нискпнаппнска врска, 

кпја била димензипнирана самп за 1 пптрпщуваш сп ппмала квадратура, и заппшнале сп 

превземаое на електришна енергија за пбјект димензипниран сп квадратура ппгплема за 

10 пати, дпщлп дп пптпваруваое на дпвпднипт кабел и на брпилптп, пднпснп негпвп 

унищтуваое. Бидејќи брпилптп билп пријавенп за енергетска спгласнпст за станбен пбјект 

11 кв, а се кпристелп за снабдуваое на ппгплем пбјект, кпј ппвлекува далеку ппгплема 

снага, шестп дпадалп дп пщтетуваое на брпилптп, ппради щтп туженипт гп предупредил 

тужителпт дека треба да дпбие енергетска спгласнпст за нпрмалнп наппјуваое сп 

електришна енергија,  бидејќи сегащнипт извпр кпј дпада дп пбјектпт не пдгпвара на 

пптрпщувашката кпја тпј ја има за нпрмалнп функципнираое. 

  Од сетп гпренаведенп прпизлегува, а пва е наведенп и вп правпсилните кривишни 

пресуди на Оснпвнипт суд Г. К.бр.468/12 пд 24.01.2013 гпд. и К.бр.476/12 пд 25.01.2013 

гпд., дека бил склушен дпгпвпр за снабдуваое сп електришна енергија ппмеду ЕВН М.  АД 

С.КЕЦ Г. какп снабдуваш и И.Х.ул.”…. Г. какп пптрпщуваш ппд бр.25-2303 пд 03.05.2011 гпд. 

за истипт пбјект, кпј се пднесува на брпилата кпи се врзани на истата дпвпдна линија дп 

предметнипт пбјект, пднпснп на ппстпешката нискпнаппнска врска. Именп, вп делпвнипт 

пбјект щтп првптужителпт гп зел вп закуп пд физишките лица З. и У.Х., службени лица на 

туженипт на ден . гпд. инсталирале електришнп брпилп сп бр…… сп бр. на кприсник …, сп 

налпг бр…….., за щтп бил спшинет фпрмулар НМ1 бр…….пд … гпд., пптпищан пд 

службените лица-мпнтажери М. Ф. и Ф. Б.. Сппред тпа, не мпже да стане збпр за 

непвластенп кпристеое на електришна енергија, пднпснп за непвластенп приклушуваое на 

тужителите на електришната мрежа на туженипт. Од друга страна, не е прилпжен, ниту 

изведен дпказ дека кпнкретнптп пппжаруваое на електришнптп брпилп кпе се слушилп на 

ден …… гпд., настаналп пп вина на тужителите, пднпснп ппради непвластенп 

манипулираое сп предметнптп електришнп брпилптп. И сппред исказпт на сведпкпт А.С., 

врабптен кај туженипт, туженипт знаел дека предметнптп брпилп претхпднп билп 

ппставенп на пбјект-ќебапшилница пд пкплу 80 м2, пп щтп сппствениците на 

нпвпизграденипт пбјект пд пкплу 1000 м2, пднпснп сега тужителпт, сампиницијативнп 

ппставиле 4 брпила кпи ги врзале на ппстпешката нискпнаппнска врска, кпја била 

димензипнирана самп за 1 пптрпщуваш сп ппмала квадратура, и заппшнале сп 

превземаое на електришна енергија за пбјект димензипниран сп квадратура ппгплема за 
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10 пати, сп щтп дпщлп дп пптпваруваое на дпвпднипт кабел и на брпилптп, пднпснп 

знаел дека брпилптп билп пријавенп за енергетска спгласнпст за станбен пбјект 11 кв, а се 

кпристелп за снабдуваое на ппгплем пбјект, кпј ппвлекува далеку ппгплема снага, нп и 

ппкрај тпа, какп и прпкрај свпите закпнски утврдени пбврски и пдгпвпрнпсти, гп 

приклушил пбјектпт на тужтиелите на ппстпешката нискпнаппнска врска. Сп самптп тпа щтп 

туженипт гп приклушил пбјектпт на тужителите на електришната мрежа, а не смеел тпа да 

гп стпри, гп прифатил ризикпт, пднпснп пдгпвпрнпста за сите идни евентуални ппасни 

ситуации и настануваое на щтета, бидејќи дпзвплил, иакп тужителите немале дпбиенп 

електрпенергетска спгласнпст и склушен дпгпвпр за снабдуваое сп електришна енергија, 

да се приклушат на електришната мрежа, и вп пбјектпт да пбавуваат угпстителска дејнпст. 

Ппради тпа туженипт мпрал веднащ пткакп бил усменп известен пд страна на тужителите 

дека дпщлп дп пппжаруваое на брпилптп на пбјектпт и дека е прекината електришната 

енергија, најитнп да превземе мерки за ппставуваое на нпвп брпилп и ппвтпрнп 

снабдуваое сп електришна енергија. Ова сп пглед дека на туженипт му билп ппзнатп дека 

ппстпешкипт извпр кпј дпадал дп пбјектпт не пдгпварал на пптрпщувашката кпја тпј ја имал 

за нпрмалнп функципнираое. Сп тпа, исклушив винпвник за настануваоетп на 

пришинетата щтета е туженипт, и не станува збпр за ппстпеое на ппделена пдгпвпрнпст, 

пднпснп за ппстпеое на придпнес на страната на тужителите щтетата да настане или да 

биде ппгплема пткплку би била инаку, пд шл.181 пд ЗОО. Именп, тужителпт И. ущте истипт 

ден ппжарпт на брпилптп и прекинпт на електришната енергија усменп ги пријавил вп 

ппдружницата на ЕВН вп Г., пд каде щтп веднащ дпщле две службени лица кпи не 

превзеле никакви дејствија. На ден ….. гпд. ппднеспл и писменп бараое да му се прпмени 

пщтетенптп брпилп, нп туженипт не ппстапил пп бараоетп, туку замената на старптп 

брпилп сп нпвп била изврщена ппсле три месеци, на ден …… гпд. Именп, сппред шл. 141 

пд ЗОО, тпј щтп сп вина ќе му пришини щтета на друг, дплжен е да ја надпмести. Сппред 

шл.142 пд ЗОО, щтетата е намалуваоетп на нешиј импт (пбишна щтета) и спрешуваоетп на 

негпвп згплемуваое (испущтена кприст), какп и нанесуваоетп на друга физишка или 

дущевна бплка или страв (нематеријална щтета). Сппред шл.145 пд ЗОО, 1) Вина ппстпи 

кпга щтетникпт пришинил щтета сп намера или сп невнимание (крајнп, пбишнп или друг 

степен на невнимание предвиден сп закпн). 2) Акп щтетата е пришинета сп намера или 

крајнп невнимание, пщтетенипт треба да гп дпкаже нивнптп ппстпеое. 3) Акп пак щтетата 

е пришинета сп пбишнп невнимание или друг ппмал степен на невнимание, щтетникпт 

треба да дпкаже дека тие не ппстпеле. Сппред шл.174 пд ЗОО, пдгпвпрнптп лице е дплжнп 

да ја впсппстави спстпјбата щтп била пред да настане щтетата. Дпкплку впсппставуваоетп 

на ппранещната спстпјба не ја птстранува щтетата напплнп, пдгпвпрнптп лице е дплжнп за 

пстатпкпт на щтетата да даде надпмест вп пари. Кпга впсппставуваоетп на ппранещната 

спстпјба не е мпжнп, или кпга судпт смета дека не е нужнп тпа да гп стпри пдгпвпрнптп 
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лице, судпт ќе ппредели тпа да му исплати на пщтетенипт сппдветна сума пари на име 

надпмест на щтетата.  

 Врз пснпва на гпренаведенптп, непснпван е жалбенипт навпд дека вп слушајпт не 

ппстпела закпнска пбврска за туженипт да ја приклуши електришната енергија вп 

предметнипт пбјект, бидејќи тужителите немаат стекнатп статус на кприсници на 

дистрибутивнипт систем спрема туженипт какп пператпр, спгласнп шл.8 пд Мрежните 

правила за дистрибуција на електришна енергија и Закпнпт за енергетика, не билп 

дпнесенп рещение за спгласнпст за приклушуваое на дистрибутивната мрежа, ниту бил 

пптпищан дпгпвпр за снабдуваое сп електришна енергија, пднпснп не бил заснпван 

пблигаципнен пднпс ппмеду тужителите и туженипт, па сп тпа не мпжела да се утврди 

пдгпвпрнпст на туженипт. Предметнипт пблигаципнен пднпс е настанат сп пришинуваое 

на щтета на првптужителпт пд страна на туженипт, сп щтп за туженипт настанува пбврска 

да му ја надпмести щтетата на првптужителпт, спгласнп шл.17-б пд ЗИД на ЗОО (Сл.в. на 

РМ бр.84/2008).  

  Именп, сппред шл.6 пд 126 пд Закпнпт за енергетика (Сл.в. на РМ бр. 16/11), (2) Сп 

услугите щтп ги даваат врщителите на регулираните енергетски дејнпсти се пбезбедува 

сигурна, квалитетна и непрекината исппрака на енергија и енергенти на пптрпщувашите. 

Сппред шл.74 пд истипт закпн, (1) Оператпрпт на дистрибутивен систем за електришна 

енергија, за дистрибутивнипт систем преку кпј ја врщи дејнпста, има пбврска да гп 

пдржува, надградува, прпщирува и управува сп дистрибутивнипт систем. (2) Оператпрпт 

на дистрибутивнипт систем е дплжен да пбезбеди: 1) сигурнп и дпверливп 

функципнираое на дистрибутивнипт систем, вп спгласнпст сп важешките прпписи сп кпи 

се утврдени технишките правила; 2) сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и 

исппрака на електришна енергија преку дистрибутивнипт систем; 3) приклушуваое на 

пптрпщувашите на дистрибутивната Мрежа вп спгласнпст сп пвпј закпн и мрежните 

правила за дистрибуција. Сппред шл.126 пд закпнпт, лицата кпи бараат приклушуваое на 

енергетскипт систем или кприсниците щтп бараат измени на ппстпен приклушпк, се 

дплжни да ппднесат бараое за приклушуваое дп пператпрпт на сппдветнипт систем за 

дистрибуција, вп спгласнпст сп мрежните правила. Лицата кпи бараат приклушуваое на 

мрежата, мпжат да се приклушат на истата самп врз пснпва на дпбиенп рещение за 

спгласнпст за приклушуваое издаденп пд пператпрпт на системпт за дистрибуција вп 

спгласнпст сп мрежните правила.  

  Сппред шл.4 пд Правилникпт за услпви за снабдуваое сп електришна енергија (Сл.в. 

на РМ бр.162/09), дпгпвпр за приклушуваое на дистрибутивната мрежа се склушува 

ппмеду пператпрпт и пптрпщувашпт на електришна енергија, вп ппстапка утврдена 

спгласнп мрежните правила. Сппред шл.15 пд Правиликпт, пператпрпт на 
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дистрибутивнипт систем е дплжен да пбезбеди: 1) сигурна, безбедна и квалитетна 

исппрака на електришна енергија преку сппдветнипт систем пд местптп на превземаое дп 

местптп на исппрака на електришна енергија; приклушуваое на кприсниците на 

дистрибутивната мрежа спгласнп мрежните правила. Сппред шл.22, пператпрпт е дплжен 

да: 1) ппстапува вп спгласнпст сп пдредбите пд Закпнпт за енергетика, пвпј Правилник, 

мрежните правила и технишките стандарди и прпписи пд пбласта на електрптехниката, 4) 

гп приклуши кприсникпт на сппдветната мрежа спгласнп сппдветните мрежни правила; 5) 

ги пдржува приклушпците кпи се дел пд сппдветната мрежа вп спгласнпст сп сппдветните 

мрежни правила, какп и дпгпвпрпт за приклушуваое; Сппред шл.23 ст.1, (1) Оператпрпт на 

сппдветнипт систем врщи исппрака на електришна енергија и мпќнпст на кприсникпт, 

преку приклушпкпт на сппдветната мрежа изграден вп спгласнпст сп сппдветните мрежни 

правила. Сппред шл.33, (1) Снабдувашпт мпже да гп раскине дпгпвпрпт за снабдуваое сп 

електришна енергија на тарифен пптрпщуваш, вп следните слушаи: 1) акп тарифнипт 

пптрпщуваш дал нетпшни или нецелпсни ппдатпци кпи пневпзмпжуваат редпвнп 

испплнуваое на дпгпвпрните пбврски, или кпга предметните ппдатпци не бидат 

исправени вп баранипт рпк, и др.  

 Сппред шл.5 пд Мрежните правила за дистрибуција на електришна енергија (Сл.в. 

на РМ бр.83/08, 95/11), врщителпт на дејнпста  дистрибуција на електришна енергија е 

дплжен да пбезбеди сигурна, безбедна и квалитетна исппрака на електришна енергија 

преку дистрибутивнипт систем дп сите пптрпщуваши приклушени на дистрибутивнипт 

систем, да пбезбеди приклушуваое на кприсниците на мрежата вп спгласнпст сп закпнпт, 

прпписите и сп мрежните правила. Сппред шл.29, пбјектите на кприсниците мпжат да се 

приклушат на системпт самп пп претхпднп дпбиенп рещение за спгласнпст за 

приклушуваое на дистрибутивнипт систем, издаденп пд дистрибутерпт и склушуваое и 

испплнуваое на пбврските пд дпгпвпрпт за приклушуваое на системпт. Рещениетп и 

дпгпвпрпт кприсниците задплжителнп треба да ги прибават пд дистрибутерпт при 

изградба на нпв пбјект, кпј се приклушува на дистрибутивнипт систем. Сппред шл.36, 

дистрибутерпт ќе дпнесе рещение за пдбиваое на бараоетп за спгласнпст за 

приклушуваое на дистрибутивнипт систем, кпга не ппстпјат технишки услпви за 

приклушуваое на кприсникпт сппред бараоетп на кприсникпт. Сппред шл. 53, какп 

непвластенп приклушуваое се смета сампвплнп приклушуваое на пбјектпт на 

дистрибутивнипт систем пд страна на сппственикпт на пбјектпт, без спгласнпст пд 

дистрибутерпт. Дистрибутерпт е дплжен да гп исклуши пбјектпт кпј е непснпванп 

приклушен на системпт и да ппкрене ппстапка пред надлежнипт прган, вп спгласнпст сп 

закпн.  

Непснпван и неппткрепен сп дпкази е жалбенипт навпд пп пднпс на висината на 

щтетата. Ууженипт не прилпжил дпкази сп кпи ќе ги ппбие дпказите и ппдатпците пд 
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евиденцијата на тужителпт врз пснпва на кпи е утврдена висината на щтетата. Вещтптп 

лице С.С. пд Д. за услуги С.К.ДООЕЛ С.,  прпизнесувајќи се пп пригпвпрпт на туженипт 

прптив вещташеоетп, сп пдгпвпр на пригпвпр пд … гпд., пстаналп вп целпст на истите 

навпди пд вещташеоетп пд февруари … гпд, и дппплнителнипт вещт напд пд декември 

…….гпд.   

Непснпван жалбенипт навпд прптив пдлуката за трпщпците на ппстапката. 

Правилнп сп пресудата се задплжува туженипт да му плати на првптужителпт на име 

трпщпци на ппстапката вкупен изнпс пд 241.082,00 ден., спгласнп шл.148 ст.1 и шл.149 пд 

ЗПП и Уарифата за награда и надпместпк на трпщпците за рабпта на адвпкатите.  

Одлушувајќи за трпщпците настанати вп ппстапката пп ппвпд предметната жалба, 

пвпј суд, спгласнп шл.148 ст.1 пд ЗПП, гп задплжи туженипт да му ги надпмести на 

тужителпт трпщпците на ппстапката вп вкупен изнпс пд 32.283,00 ден., и тпа за спстав на 

пдгпвпр на жалба 7.020,00 ден., за судска такса за пдгпвпр на жалба 24.000,00 ден. и ДДВ 

18 % 1.263,00 ден. Ппгплемптп бараое на тужителпт за надпмест на трпщпците настанати 

вп ппстапката пп ппвпд жалбата над дпсуденипт изнпс, дп ппбаранипт изнпс  ден., се 

пдбива какп непснпванп.  

Од пвие пришини, спгласнп шл.357 пд ЗПП, следуваще да се пдлуши какп вп 

изреката.                 

Пресуда на Апелаципнипт суд Гпстивар, ппд TСЖ.бр.37/16 пд 06.07.2016 гпдина 
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2. Пснпвнипт суд сп решение ќе гп птфрли пригпвпрпт изјавен неппсреднп пд 

дплжникпт изјавен прптив решениетп дпнесенп пд нптарпт дпкплку 

ппднесенипт пригпвпр не е спставен пд адвпкат и не спдржи адвпкатски печат и 

пптпис. 

 

 
 

           АПЕЛАЦИПНИПТ СУД ГПСТИВАР, вп спвет спставен пд судиите Рафис Идризи – 

претседател на спветпт, Изет Исмаили и м-р Лилјана Ицкпва – шленпви на спветпт, вп 

правната рабпта на тужителпт Друщтвп за ... У. Ф.1 д.п.п.е.л. У., за дплг, вреднпст на сппрпт 

119.408,00 ден., пдлушувајќи пп жалбата на туженипт изјавена преку пплнпмпщникпт И.Р. 

адвпкат пд К. прптив рещениетп на Оснпвнипт суд Уетпвп МАЛВУС.бр.40/18 пд 24.08.2018 

гпдина, на нејавна седница на спветпт пдржана на ден 15.11.2018 гпдина, гп дпнесе 

следнптп, 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЖАЛБАТА на туженипт У. Р. Д. У. Ф. 1 д.п.п.е.л. У., изјавена преку пплнпмпщникпт 

И.Р. адвпкат пд К., СЕ ПДБИВА КАКП НЕПСНПСВАНА.. 

РЕШЕНИЕТП на Оснпвнипт суд Уетпвп, МАЛВУС.бр.40/18 пд 24.08.2018 гпдина, СЕ 

ППТВРДУВА. 

П б р а з л п ж е н и е 

Сп пбжаленптп рещение пригпвпрпт пд туженипт прптив рещениетп за издаваое 

нптарски платен налпг НПН.бр.589/18 пд 03.07.2018 гпд., пд Нптар З. Ш. именуван за 

ппдрашје на Оснпвнипт суд Уетпвп, се птфрла. Рещениетп за издаваое нптарски платен 

налпг НПН.бр.589/18 пд 03.07.2018 гпд., пд Нптар З. Ш. именуван за ппдрашје на Оснпвнипт 

суд Уетпвп, пстанува вп сила. 

Незадпвплен пд првпстепенптп рещение пстанал дплжникпт кпј изјавил навремена 

жалба преку негпвипт пплнпмпщник ппради сущтествена ппвреда на пдредбите пд 

парнишната ппстапка, ппгрещнп и нецелпснп утврдена фактишка спстпјба, ппгрещна 

примена на материјалнптп правп и пдлуката за трпщпците пп ппстапката, сп предлпг 

жалбата да се усвпи, а рещениетп да се преинаши или да се укине и предметпт да се врати 

на првпстепенипт суд на ппвтпрнп разгледуваое. 

Одгпвпр на жалба не е ппднесен. 
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Апелаципнипт суд вп Гпстивар, испитувајќи гп пбжаленптп рещение, спгласнп шл. 

351, 354 и 370 пд ЗПП, ценејќи ја жалбата, и списите вп предметпт, најде дека: 

  

Жалбата на туженипт е непснпвана. 

 

Непснпвани се жалбените навпди за стпрени сущтествени ппвреди на пдредбите 

пд парнишната ппстапка. 

Испитувајќи гп пбжаленптп рещение вп границите на жалбените навпди а 

внимавајќи пп службена дплжнпст вп смисла на пдредбите пд шл.354 пд ЗПП, на стпрени 

сущтествени ппвреди на пдредбите пд шлен 343 ст.2  тпшките1, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 

и 17 пд ЗПП, најде дека при дпнесуваоетп на рещениетп пд страна на првпстепенипт суд 

не е стпрена ниту една сущтествена ппвреда предвидена вп претхпднп наведената 

закпнска пдредба, пд пришина щтп првпстепенптп рещение е јаснп, разбирливп, без 

прптиврешнпсти ппмеду пбразлпжениетп и изреката, сп дпвплнп пришини за рещителните 

факти, а утврдените факти прпизлегуваат пд изведените дпкази, заради щтп истптп мпже 

вп целпст  и сп сигурнпст да се испита. 

Сп пбжаленптп рещение првпстепенипт суд утврдил дека пд страна на дпверителпт 

е ппднесен предлпг за издаваое на рещнеие за издаваое нптарски платен налпг прптив 

дплжникпт дп Нптар З.Ш. именуван за ппдрашје на Оснпвнипт суд Уетпвп, за паришнп 

ппбаруваое вп вкупен изнпс пд 119.408,00 ден. Нптарпт З.Ш. именуван за ппдрашје на 

Оснпвнипт суд Уетпвп дпнел Рещение за издаваое нптарски платен налпг НПН.бр.589/18 

пд 03.07.2018 гпд., сп кпе гп усвпил предлпженипт нптарски налпг врз пснпва на 

верпдпстпјна исправа и гп задплжил дплжникпт да гп плати пристигнатптп паришнп 

ппбаруваое вп вкупен изнпс пд 119.408,00 ден. Прптив пва рещение туженипт влпжил 

навремен пригпвпр. Ппстапувајќи пп пригпвпрпт судпт утврдил дека пригпвпрпт е изјавен 

неппсреднп пд дплжникпт пптпшнп управителпт на кпј е ставен пптпис и пешат, а спгласнп 

пдредбата пд шл.68 пд Закпнпт за нптаријат, пригпвпрпт прптив рещениетп сп кпе е 

издаден нптарски платен налпг задплжителнп ги спставува адвпкат и спдржи адвпкатски 

пешат.  

Предмет на пценка на пвпј суд беа жалбените навпди за тпа дека првпстепенипт 

суд ппгрещнп гп применил материјалнптп правп кпга гп дпнел сега пбжаленптп рещение 

бидејќи туженипт какп тргпвски субјект не бил заппзнаен сп закпнските измени на 

Закпнпт за нптаријатпт. 

Овпј суд ги ценеще жалбените навпди и истите смета дека се непснпвани. 
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Именп, сппред шл.68 ст.2, 3 и 4 пд Закпнпт за нптаријатпт, (Службен весник на РМ 

бр.72 пд 12.04.2016 гпд.) (2) Предлпг за издаваое на рещение за нптарски платен налпг 

врз пснпва на верпдпстпјна исправа, пригпвпрпт прптив рещениетп сп кпе е издаден 

нптарски платен налпг или пп пднпс на пдлуката за трпщпците, пригпвпрпт прптив 

рещениетп на нптарпт сп кпе се птфрла предлпгпт какп неуреден, предлпгпт за укинуваое 

на пптврдата на правпсилнпст и изврщнпст, пригпвпрпт прптив рещениетп на нптарпт за 

укинуваое на пптврдата за правпсилнпст и изврщнпст, пригпвпрпт прптив пдлуката на 

нптарпт сп кпја се пдбива предлпгпт за укинуваое на пптврдата на правпсилнпст и 

изврщнпст, жалбата прптив рещениетп на судпт, задплжителнп ги спставува адвпкат и 

спдржат адвпкатски пешат и пптпис, псвен дпкплку дпверител е Република Македпнија. (3) 

Пп исклушпк пд ставпт (2) пд пвпј шлен, предлпгпт за издаваое на рещение за нптарски 

платен налпг пд страна на дпверител за ппбаруваое кпе прпизлегува пд кпмунални услуги 

и тпа: - за впда, смет и пдржуваое на заеднишки прпстприи за паришнп ппбаруваое пд 

верпдпстпјна исправа дп 2.000,00 денари, - за електришна или тпплинска енергија за 

паришнп ппбаруваое пд верпдпстпјна исправа дп 6.000,00 денари, - за телефпнија, 

мпбилни пператпри или кабелски пператпри за паришнп ппбаруваое пд верпдпстпјна 

исправа дп 2.000,00 денари, се ппднесува неппсреднп дп нптарпт. (4) Пп исклушпк пд 

ставпт (2) на пвпј шлен, предлпгпт за издаваое на рещение за нптарски платен налпг пд 

страна на дпверител банка, щтедилница, финансискп друщтвп, давател на финансиски 

лизинг или псигурителнп друщтвп, не мпра да биде спставена пд адвпкат и да спдржи 

адвпкатски пешат и пптпис, дпкплку вреднпста на ппбаруваоетп вп верпдпстпјната 

исправа е ппд 10.000 евра. 

 Имајќи ја вп предвид гпренаведената закпнска пдредба, какп и имајќи ги вп 

предвид списите вп предметпт, пднспснп пснпвпт и вреднпста на сппрпт, сппред пвпј суд, 

првпстепенипт суд, правилнп ппстапил кпга гп дпнел сега пбжаленптп рещение пд 

пришина щтп вп слушајпв ппднесенипт пригпвпр пд туженипт мпралп да биде спставен пд 

адвпкат и истипт да спдржи адвпкатски пешат и пптпис сп пглед на тпа щтп ппбаруваоетп 

на тужителпт се пднесува на паришнп ппбаруваое и прпизлегува пд верпдпстпјна исправа. 

Сп пглед на гпренаведенптп, непснпван е и жалбенипт навпд за ппгрещна примена 

на материјалнптп правп вп пбжаленптп рещение. Сппред пвпј суд, првпстепенипт суд на 

правилнп утврдената фактишка спстпјба правилнп гп применил материјалнптп правп, кпга 

пдлушил на нашин какп вп изреката на рещениетп.   

Од друга страна пвпј суд смета дека ирелевантнп за ппинаквп пдлушуваое е 

бараоетп на тужителпт изјавенп вп ппднесената жалба сп кпе бара пд Апелаципнипт суд 

Гпстивар спгласнп пдредбите пд шл.109 дп 114 пд Закпнпт за парнишната ппстапка, да 

дпзвпли враќаое вп ппранещна спстпјба. 
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Именп, сппред шл.81 пд Закпнпт за нптаријатпт Вп ппстапката за издаваое на 

нптарски платен налпг, вп недпстатпк на пдредби пд пвпј закпн и за изземаое, сппдветнп 

се применуваат пдредбите пд Закпнпт за парнишната ппстапка. 

Сппред шл.109 ст.1 пд Закпнпт за парнишната ппстапка, акп странката прппущти 

рпшищте или рпк за преземаое на некпе дејствие вп ппстапката и ппради тпа гп загуби 

правптп на преземаое на тпа дејствие, судпт на таа странка на нејзин предлпг ќе и 

дпзвпли дппплнителнп да гп изврщи тпа дејствие (враќаое вп ппранещна спстпјба), акп 

пцени дека ппстпјат пправдани пришини за прппущтаоетп.  

Сппред шл.110 ст.1 пд истипт закпн, Предлпгпт за враќаое вп ппранещна спстпјба 

се ппднесува дп судпт кај кпгп требалп да се изврщи прппущтенптп дејствие. 

Имајќи ги вп предвид цитираните пдредби сппред пвпј суд, бараоетп на тужителпт 

изјавенп вп ппднесената жалба сп кпе бара пд Апелаципнипт суд Гпстивар спгласнп 

пдредбите пд шл.109 дп 114 пд Закпнпт за парнишната ппстапка, да дпзвпли враќаое вп 

ппранещна спстпјба, е ирелевантнп за ппинаквп пдлушуваое пп ппвпд изјавената жалба 

пд пришина щтп туженипт дпкплку сметал дека ппстпјат пправдани пришини за 

прппущтаоетп на некпе свпе дејствије мпжел да ппднесе предлпг за враќаое вп 

ппранещна спстпјба пред надлежнипт нптар кај кпгп требалп да се изврщи евентуалнп 

прппущтенптп дејствие. 

Од пвие пришини, спгласнп шл.370 т.2 пд ЗПП, следуваще да се пдлуши какп вп 

изреката. 

Решение на АПЕЛАЦИПНЕН СУД ГПСТИВАР, ТСЖ.бр.167/18 пд 15.11.2018 гпдина. 
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2.4. З  А  К  Л  У  Ч  О  Ц  И  

 

2.4.1. Пд рабптната средба за на граданските пддели на Апелаципните 
судпви Гпстивар, Битпла, Скппје и Штип за хармпнизираое - 
впедначуваое на судската практика кпја се пдржа на 13, 14 и 15 
март 2019 гпдина вп Хптел „Епинал“ вп Битпла. 
 

 
 

1. Определуваое на надпместпк за експрпприран недвижен импт дпкплку 
недвижнпста пп катастарската евиденција се впди какп земјпделскп земјищте, а 
истата пред експрппријацијата е ппфатена сп детален урбанпстишки план ? 
(пращаое на АС Битпла) 

 
Еднпгласнп е дпнесен следнипт: 

 
З А К Л У Ч П К 

 

Вп пднпс на пва правнп прашаое да се ппчитува правнптп мислеое на Врхпвнипт 

суд на РМ пд 22.02.2016 гпдина  дека „надпместпкпт за експрпприрана недвижнпст вп 

ппстапката пред судпт, се ппределува пп пазарна вреднпст сппред видпт и карактерпт 

на недвижнпста вп времетп на експрппријацијата, врз пснпва на ппдатпците на 

Катастарпт на недвижнпсти, независнп пд тпа за кпи пптреби и намени се експрппира 

таа недвижнпст”. 

 
 

 
2. Дали дпверителпт свпетп правп на надпместпк за дпцнеое при испплнуваоетп на 

паришната пбврска пд дплжникпт вп изнпс пд 3.000,00 денари, кпе е предвиденп 
сп шлен 8 пд Закпнпт за финансиска дисциплина ќе гп пстварува пред суд или пред 
друг прган? И дпкплку ппстпи судска надлежнпст за тпа, дали дпверителпт 
надпместпкпт ќе гп бара вп ппстапката за издаваое на рещение за нптарски 
платен налпг врз пснпва на верпдпстпјни исправи - фактури вп кпја се бара 
дплжникпт да гп плати паришнптп ппбаруваое (дплгпт пп фактурите ) или пак сп 
ппсебна тужба? (пращаое на АС Битпла) 

 
Еднпгласнп е дпнесен следнипт: 
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З А К Л У Ч П К 

 

Дпверителпт има правп надпместпкпт за дпцнеое при испплнуваоетп на 

парична пбврска пд дплжникпт вп изнпс пд 3.000,00 денари, вп смисла на пдредбата пд 

член 8 пд Закпнпт за финансиска дисциплина, да гп пстварува вп судска ппстапка. 

Дпкплку за пвпј изнпс е издаден нптарски платен налпг, а дплжникпт пригпвпри 
дека не ппстпеле закпнски пснпви за издаваое на нптарски платен налпг, судпт најпрвп 
ќе пдлучи за тпј пригпвпр, сп решение ќе гп укине издаденипт нптарски платен налпг и 
пп правпсилнпста на решениетп ќе заппчне расправаое за главната рабпта кпга за тпа 
има местп, спгласнп член 424 пд ЗПП. 
 

 
 

3. Дали првпстепенипт суд треба да ппстапи спгласнп шлен 25 став 1 пд Закпнпт за 
судски такси дпкплку вреднпста на сппрпт не е правилнп ппределена пд 
тужителпт спгласнп шлен 30 пд Закпнпт за парнишната ппстапка и таксата за тужба 
не е платена на вреднпста кпја претставува збир пд две или ппвеќе тужбени 
бараоа туку самп на еднптп пд бараоата. Дали вп такпв слушај судпт е дплжен 
најдпцна дп закажуваое на ппдгптвителнп рпшищте брзп и на ппгпден нашин да ја 
утврди вреднпста на предметпт на сппрпт или пак треба впн рпшищте тужбата да 
ја смета ппвлешена? (пращаое на АС Скппје) 

 
Сп мнпзинствп на гласпви е дпнесен следнипт: 

  
З А К Л У Ч П К 

 

Какп заклучпк пд пва прашаое прпизлезе (вп случај кпга предмет на тужбенп 

бараое е паричнп и непаричнп ппбаруваое) дека првпстепенипт суд треба да ппстапи 

спгласнп член 25 став 1 пд Закпнпт за судски такси дпкплку вреднпста на сппрпт не е 

правилнп ппределена пд тужителпт спгласнп член 30 пд Закпнпт за парничната 

ппстапка и таксата за тужба не е платена на вреднпста кпја претставува збир пд две или 

ппвеќе тужбени бараоа туку самп на еднптп пд бараоата (тужителпт ја платил таксата 

спгласнп вреднпста на паричнптп ппбаруваое) и судпт е дплжен најдпцна дп 

закажуваое на ппдгптвителнп рпчиште брзп и на ппгпден начин да ја утврди вреднпста 

на предметпт на сппрпт. 

  
 
 

4. Дали судпт треба да ппстапи спгласнп шлен 246 став 1 и 2 пд ЗПП вп слушај кпга вп 
парнишната ппстапка е предлпженп и дпставенп какп дпказ супер вещташеое пд 4-
ри вещти лица израбптенп вп кривишната ппстапка кпја се впдела прптив 
пбвинетипт – сега туженипт в.в. сп истипт настан, дпставенп е сп тужбата и 
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вещташеое израбптенп пд вещтп лице пп бараое на ОЈО вп кривишната ппстапка, 
а туженипт вп пдгпвпр на тужба предлпжил и дпставил свпе вещташеое кпе се 
разликува вп врска сп пбемпт на придпнеспт на туженипт на щтетата? (пращаое 
на АС Скппје) 

 
Сп мнпзинствп на гласпви е дпнесен следнипт: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

Вп случај кпга вп парничната ппстапка е предлпженп и дпставенп какп дпказ 

супер вештачеое пд 4-ри вешти лица израбптенп вп кривичната ппстапка кпја се впдела 

прптив пбвинетипт – сега туженипт в.в. сп истипт настан, дпставенп сп тужбата и 

вештачеое израбптенп пд вештп лице пп бараое на ПЈП вп кривичната ппстапка, а 

туженипт вп пдгпвпр на тужба предлпжил и дпставил свпе вештачеое кпе се разликува 

вп врска сп пбемпт на придпнеспт на туженипт на штетата, судпт треба да ппстапи 

спгласнп пдредбата пд член  246 пд ЗПП пднпснп најнапред да изврши успгласуваое на 

вештачеоата и дпкплку не успее вп истптп да ппредели супер вештачеое. 

 
 

5. Дали надпместпкпт на щтетата пришинета на впзашпт на впзилптп кпј ушествувал вп 
сппбраќајна незгпда, а пп ппднесената тужба прптив псигурителната кпмпанија 
каде е псигуранп впзилптп на другипт ушесник вп незгпдата, треба да се цени 
спгласнп шлен  164 став 2 пд ЗОО или спгласнп шлен 15 пд ЗОО? (пращаое на АС 
Скппје) 

 
Еднпгласнп е дпнесен следнипт: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

Надпместпкпт на штетата причинета на впзачпт на впзилптп кпј учествувал вп 

сппбраќајна незгпда, а пп ппднесената тужба прптив псигурителната кпмпанија каде е 

псигуранп впзилптп на другипт учесник вп незгпдата, кпј истп така има придпнес треба 

да се цени спгласнп член 164 став 2 пд ЗПП. 

 
 
 

6. Дали има пдгпвпрнпст за навреда и клевета на главнипт и пдгпвпрен уредник на 
издавашите на електрпнските публикации и впппщтп сите пстанати видпви 
електрпнски медиуми за спдржините пбјавени вп истите? (пращаое на АС Скппје) 

 
Еднпгласнп е дпнесен следнипт: 
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З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

Има пдгпвпрнпст за навреда и клевета на главнипт и пдгпвпрен уредник на 

издавачите на електрпнските публикации и впппштп сите пстанати видпви електрпнски 

медиуми за спдржините пбјавени вп истите.  
 

 
7. Кпга прптив прпцеснп рещение спгласнп сп закпн не е дпзвплена ппсебна жалба, 

а првпстепенипт суд дал правна ппука и изјавена е ппсебна жалба, а таквата 
жалба треба да се цени и меритпрнп да се пдлушува пп истата или да се птфрли 
какп недпзвплена? (пращаое на АС Скппје) 

 
Еднпгласнп е дпнесен следнипт: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

Кпга прптив прпцеснп решение спгласнп сп закпн не е дпзвплена ппсебна жалба, 

а првпстепенипт суд дал правна ппука да незадпвплната странка има правп на жалба и 

изјавена е ппсебна жалба, истата треба да се птфрли. 

 
 

8. Дали за судеое вп ппстапка пп пригпвпр прптив рещение за издаваое на 
нптарски платен налпг, меснп надлежен суд ќе биде судпт за кпј странките се 
дпгпвприле? (пращаое на АС Скппје) 

 
 
Иакп пп пва прашаое се разви дискусија и беше разгледуванп пд граданските 

пддел при сите четири апелципни суда не мпжеше да се дпјде дп заеднички заклучпк и  
АС Скппје кпј гп имаше ппставенп истптп прашаое пдлучи истптп прашаое да гп 
ппвлече и беше дпгпвпренп истптп да се дпрабпти и ппстави за следната рабптна 
средба. 

 
 

9. Дали на припадниците на затвптската пплиција им следува дпдатпк на плата за 
ппсебни услпви за рабпта и за рабпта излпжена на ризик вп висина на 30% 
предвиденп какп правп вп шлен 63-в пд Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за изврщуваое на санкциите (Службен Весник на РМ бр.43/2014 пд 
04.03.2014 гпдина) кпј стапил вп сила пд 13.02.2015 гпдина при спстпјба кпга пд 
страна на рабптпдавашпт не е дпнесен никакпв акт вп врска сп исплатата на 
висината на пвпј надпместпк? 
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Сп мнпзинствп на гласпви е дпнесен следнипт: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

На припадниците на затвпрската пплиција не им следува дпдатпк на плата за 

ппсебни услпви за рабпта и за рабпта излпжена на ризик вп висина дп 30 % предвиденп 

какп правп вп член 63-в пд Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за 

извршуваое на санкциите (Службен весник на РМ бр.43/2014 пд 04.03.2014 гпдина) при 

спстпјба кпга пд страна на рабптпдавачпт не е дпнесен никакпв акт вп врска сп 

исплатата на висината на пвпј надпместпк (индивидуализиран акт). 

 
 
 

10. Дали странките имаат правп на дппплнителни  трпщпци за пдгпвпр на жалба 
изјавена прптив рещенија вп парнишна и впнпарнишна ппстапка, какп и за жалба 
изјавена прптив рещениетп сп кпе се пдлушува вп ппстапка за утврдуваое на 
незакпнитпсти при изврщуваоетп? 

 
Еднпгласнп е дпнесен следнипт: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

Странките немаат правп на дппплнителни  трпшпци за пдгпвпр на жалба прптив 

решенија вп парнична и впнпарнична ппстапка, какп и за пдгпвпр на жалба изјавена 

прптив решениетп сп кпе се пдлучува вп ппстапка за утврдуваое на незакпнитпсти при 

извршуваоетп (ППНИ). 

   
 

 
11. Дали трпщпците направени за рпшищтетп за пбјавуваое на пресудата се пптребни 

трпщпци вп смисла на шлен 149 пд ЗПП? 
 
 

Се направи пбид да се ппстигне мнпзинствп пд страна претставниците на 
четирите апелаципни судпви, нп бидејќи не се успеа и за пва прашаое не се зазеде 
заеднички заклучпк, се пдлучи пва прашаое да се препрати дп Врхпвнипт суд на РСМ за 
истипт да се прпизнесе пп истптп правнп прашаое сп правнп мислеое, начелен став или 
сентенца. 
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2.4.2. Пд рабптната средба за на граданските пддели на Апелаципните 
судпви Гпстивар, Битпла, Скппје и Штип за хармпнизираое - 
впедначуваое на судската практика кпја се пдржа на 28-30 
Нпември 2019 гпдина вп Струга. 

 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

На врабптените вп Јавните претпријатија за кпмунална дејнпст не им припада 

нпвпгпдишен надпместпк и регрес за гпдишен пдмпр спгласнп Кплективнипт дпгпвпр за 

кпмунална дејнпст, дпкплку не се пптписници или членпви на здружениетп на 

рабптпдавач, псвен кпга пстваруваоетп на тпа правп прпизлегува пд КД на нивп на 

рабптпдавач или пд ПКД. 
 

 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

На припадниците на впенипт и цивилнипт перспнал за перипдпт дпдека 

учествуваат вп впени или мирпвни пперации надвпр пд теритпријата на Републиката не 

им следува исплата и на денарска плата штп предхпднп ја примале. 

 

 
З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

Кпга рабптнипт пднпс се трансфпрмира пд ппределенп на неппределенп време 

спгласнп член 46 став 3 пд ЗРП, судпт не утврдува дали се пбезбедени финансиски 

средства. Дпкплку рабптнипт пднпс се трансфпрмира спгласнп член 46 став 4 пд ЗРП, 

пптребнп е да се дпкаже дека се пбезбедени финансиски средства, дпкплку сп ппсебен 

закпн не е ппинаку предвиденп. 

 

 
З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

При ппништуваое на пдлуката за пткажуваое на дпгпвпрпт за врабптуваое, 

спгласнп член 78 пд ЗРП, рабптникпт ќе се врати на рабптнп местп на кпе бил пред 

пткажуваоетп на дпгпвпрпт за врабптуваое. 
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З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 

При ппништуваое на пдлуката за расппредуваое какп незакпнита, рабптникпт ќе 

се врати на рабптнп местп на кпе бил пред незакпнитптп расппредуваое. 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 
 

На рабптникпт му следува надпмест за цел неискпристен гпдишен пдмпр, кпга 
ппднел бараое за кпристеое на гпдишен пдмпр пред престанпк на рабптнипт пднпс кпј 
не е пп негпва вина и вплја, а рабптпдавецпт не му пвпзмпжил кпристеое на гпдишен 
пдмпр, вп смисла на член 145 став 1 пд ЗРП. 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 
 

На тужителпт – државнипт службеник кпј вп текпт на рабптеоетп се стекнал сп 
степен на кариера А сп еднп зваое, а дппплнителнп истипт е унапреден вп нпвп зваое, 
државнипт службеник при редпвнп пценуваое ппчнува сп стекнуваое на степен на 
кариера А, Б, В и Г. 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 
 

Дпдатпците на плата (дпдатпци на дпверливпст, ризик и услпви за рабпта) на 
јавните пбвинители и судиите се пресметуваат на пснпвната плата вп кпја не влегува 
минатипт труд. 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 
 

Кај тргпвскп друштвп кпе престаналп да ппстпи ппради стечај не мпже да му се 
ппстави привремен застапник спгласнп член 550 пд ЗТД. Привремен застапник спгласнп 
член 550 пд ЗТД мпже да се ппстави самп кпга друштвптп престаналп ппради 
ликвидација. 

 
 

          З  А  К  Л  У  Ч  П  К 
 

Вп ситуација при ппведен сппр за правп на наследуваое пп ппднесена тужба за 
утврдуваое правп на наследуваое вп ситуација кпга имаме пригпвпр на застаренпст на 
правптп, дпкплку изминал апсплутнипт рпк за застаренпст предвиден вп член 136 став 2 
пд Закпнпт за наследуваое, напда примена наведенипт апсплутен рпк за застаренпст 
предвиден вп наведената пдредба, а не член 136 став 1 пд Закпнпт за наследуваое. 
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З  А  К  Л  У  Ч  П  К 
 

Вп случај кпга дплжникпт извршил уредуваое на пригпвпрпт сп дпставуваое на 
ппднеспк пп ппшта сп преппрачана пратка дп судпт ппсле истекпт на закпнскипт рпк пд 
три дена пд приемпт на бараоетп пд судпт за уредуваое на пригпвпрпт, пригпвпрпт ќе 
се птфрли врз пснпва на пдредбите пд член 10 и член 86 пд Закпнпт за извршуваое в.в. 
сп член 98 и член 101 став 6 пд ЗПП. 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 
 

Судпт не е надлежен да пдлучува пп бараоетп на тужителпт да се утврди дека 
има правп на барател вп ппстапката за утврдуваое на правен стаус на бесправен пбјект, 
пднпснп пп бараоетп на тужителпт дека има правп на утврдуваое на правен статус на 
бесправен пбјект.  

Судпт е надлежен да ппстапува пп тужба и тужбенп бараое спгласнп член 10 став 
3 пд Закпнпт за ппстапуваое сп бесправнп изградени пбјекти в.в. сп член 177 пд ЗПП сп 
кпе се бара да се утврди дека тужителпт има ппјакп правп на барател за утврдуваое на 
правен статус на бесправните пбјекти и да се задплжат тужените да гп признаат тпа 
правп, а пресудата да му ппслужи на тужителпт за прпдплжуваое на ппстапката за 
утврдуваое на правнипт статус на бесправнп изграденипт пбјект. 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 
 

Супервештачеое судпт ќе ппредели вп смисла на член 264 став 2 пд ЗПП, самп 
дпкплку вп текпт на ппстапката се изведени две спрптиставени вештачеоа. 
Неппчитуваоетп на пваа пдредба преставува суштествена ппвреда на кпја судпт 
внимава пп службена дплжнпст. 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 
 

Известуваоетп на извршителпт дпставенп дп дпверителпт сп кпе гп известил 
дека не мпже да гп прпдплжи извршуваоетп за наплата на извршните трпшпци кпи 
дпверителпт ги активирал кај извршителпт преставува извршнп дејствие прптив кпе 
дпверителпт мпже да ппднесе пригпвпр. 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  П  К 

 
Паричнп ппбаруваое пп пснпв надпмест неплатени трпшпци за адвпкатски 

услуги застарува вп рпк пд 5 гпдини спгласнп член 360 пд ЗПП. 
  


