
Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија, 
согласно член 68 став 1 од Судскиот деловник и член 41 од Деловникот за 
работа на Врховниот суд на Република Македонија, на седница одржана 
на ден 28.04.2014 година, го утврди следниот 

   
   

    З А К Л У Ч О К 
  
  

          Во работните спорови  кои  не се по повод престанок  на 
работен  однос, а  во  кои пресудата  на  првостепениот суд е 
преиначена  од страна на  второстепениот суд, е дозволена  ревизија. 

  
  

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

           Согласно член 372 ст.3 т.3 од ЗПП, по исклучок од ст. 2 на овој член, 
без  оглед  на вредноста на спорот, ревизија секогаш е дозволена во 
спорови од работни односи по повод престанок на работен однос.  

  
           Согласно член 372 ст.3 т.6 од ЗПП,  по исклучок од ст. 2 на овој член,  
без  оглед на вредноста на спорот, ревизија секогаш е дозволена во 
спорови во кои во постапка по жалба второстепениот суд ја преиначил 
првостепената пресуда 

  
        Согласно член 372 став 5 од ЗПП одредбите од став 2 и 4 на 
овој член не се применуваат во оние спорови за кои со овој или 
со друг закон изрично е одредено дека за нив ревизија не е 
дозволена. 

  
          Во предмети во кои основ на тужбеното барање не е поништување 
на решение за  отказ, туку поништување на други решенија кои не се по 
повод престанок на работен однос (решенија за прераспоредување, 
одлуки во постапка за вработување и др) во кои вредноста на спорот е 
определена на 40.000,00 денари, а второстепениот суд ја преиначил 
првостепената пресуда, фактот што со ревизијата се побива второстепена 
пресуда во работен спор кој не е по повод престанок на работен однос, не 
значи дека ревизијата е недозволена, од причина што ниту во ЗПП ниту во  
друг закон изрично не е одредено дека за нив ревизија не е дозволена.   

  
      Во таков случај дозволеноста на ревизијата треба да се цени со 
примена на член 372 ст.3 т.6 од ЗПП и да се примени исклучокот предвиден 
во т. 6 дека ревизијата секогаш е дозволена во спорови во кои во постапка 
по жалба второстепениот суд ја преиначил првостепената пресуда.  

     
       ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ ДЕЛА 


