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1. МИСЛЕII)А I-IA nPXOllIIfIO"r
СУД I-IA РЕПУI)ЛИI(А
МАКЕДОIIИ.JА.

суд на Рейубяика 1\1акедони]а на ОПllllllаiilа
седннца одржана на ден 05.04./999 Година, ОРЗ основа на член 3.5
сйю« 1 алине]« 3 од Законоёй за судовий!е, 20 уйюрди следнойю:
Врховниой)

. МИ СЛЕIЪ

Е

Заради пнврсмепо, уредно и нспречено вршен.е па работите
во Суцот, прстсенатеио-г на суцот, НО истскот на времсто ОП 4
1'01\111111 за кос бпп избран, иродояжува
па [а врши фуикциргга
прстссцатсп, ДО нов избор на претсспатеп па судот ОД Собраппсто

на Рспублика Макенонша.
ОбраЗJ10ЖСllие

Претседатслот на Врховпиот суп на Република Ма кецоип]а,
на ссцшшата 11а сунните 113 Врховпиот су Д 11а Р С11убл 11ка
Мике допига, опрж аи а 113 ДСН 29.03.1999 година, ja запозна
сешшцата цска па ДСН 12.04.1999 година IIстскуна времето од 4
години за кое тoj бил избран за иретседател на СУДОТ. БllдеjКII
ово] ц атум С но скор а иппинв,
а постапката
за из бор ни
претссдвтси ва Суцог за пнрсдпите 4 години, lIаjпсроjатно нема
да завршн навреме 11 со тов КС настане празен времсвски простор
во вршен.ето па функишата претсецател па Суцот, сс паметиува
прашап.ето, како праНIIО да се надмине ваквата сптуацша.
110 извршсната раЗМСllа на мислетьа, сецппцата па судиптс.
закпучи дека станува збор за мошне зпачаjно прашан.е во врека

работата па судовите BOOIHIГГO, эа кое е должна па pacllpana
ОПlнтата сеДlIнца па ВРХОНIIIIОТ суд lIа РспуБЛlIка МПКСПОllиjа
согласно члспот 35 етап 1 ал 1111 cj а 3 од Законот за СУДОВIIТС,
па му
предложи па претсенателот
па ВРХОНIIIIОТ суд на РепуБЛlIка
СО

МакеДOlшjа да закаже OlllJlTa сеДIJllца.
I
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Пр с-гсснатс ло т на

свик а Оц пгга сспп ипа на

СУПОТ,

Врховпиот суд на Рспублика

Максцопи]»

за НСН 05.04.1999 годпиа
В(\ ко]в 110 оцпос на ире.лмс-гиото-прашаи.с
бспгс УТВРНСIlО:
Собраписто па Република Макецопи]» со Оцлука броj 08-15IJ/1
0)\ 12 (\ПР"Л 1995 голина н:.шРШIl1IО избор па прстсепатсл
и С)'}\IIII

на Врховниот СУП на Република Македопп]а. Оцпуката влсгува во
сипи со цспот на поиссувап.сго, а КС се обjППIl во "Спужбсн весинк
на РМ". Одлуката 611ла цопссспн нрз оснона па члсп 68 етап 1
алипс]« 15 он Уставот на Рспубликн Македопиш 11'ШСН 72 став 3
он Закопот за рецовиите суловп ("СлужБСII веспик на РМ" бр.l 0/
76,30/77,9/78,27/78,46/82
JI 11/87).
Спорсц чиепот 68 став 1 апипс]» 15 ОД У етавот па Република
Максцопи]» Собрапието
на Република Максдопи]« вршп пзбор и
разрспгуиап.с на суцпи. Согласно члспот 99 СТНИ 1 ОД Уставот
CYHJljaTa СС избира бсз ограlllfClУВНII.с
па траСlI,СТО
Ш\ манлагот.
Со чиспот 105 стан 1 апиис]» 1 од У ставот с опрсцслспо цска
Рсиубличкиот
СУНСКII совет Н3 Собраписто
МУ предлага
избор 11

разрсшувип.с

па

преплог

СУЮШ JI утврнупа

сулиска фупкцп]» во случаllте

УТПРДСlIIl

ВО 'IJlСIlОТ 6 ОН У стаШIIIОТ

за разрсшуван.с

од

со У СТШЮТ.

за CI1POBCHYBall,Cна Уста вот
lIa PCIIY()JIlIKf1 l\lfaKC}\OJlllja е онрСДСlJO дска заКОНIIТС 1111'0НС СС ВО
СОI'лаСIЮСТ <':0онрсд6нтс
Н3 Уставот па РепуБЛlIка
MHKeHollllja
КС сс УСОl'ласат
во рок ОД СДllа ГОJ\Шlа од денот на нроглаСУВ31J,СТО
на Уставот. СоглаСIIО члеllот7 стан 1 аЛНllсjа 1112 ОД Усташшот
эаКОII, ШIJНОЦНiI во

рок

закон

ОДшест MCCeJ~1IОПДСIЮТ 1((\IIрОl'ЛНСУВсШ,СТО

ла у ставот

КС СС J\OIlCCC ЗаКОllOТ

ЗаКОlIотза

СУПОВlIте.

IпGорот

lIа

CIITC СУЮIII ВО CYJ\OBIITC

ОД IIIССТ

СУНСКII совет,
КС

РеllуБJlН 'IКПОТ CYHCКJI

CllOPCH 11J1СIЮТ 15 стан

оБВlШIlТСJIII СIIОРС}\ ОНРСJ\БJlТС
во рок

за

j{OHI;Ka

сс КОНСТlIтупра

на Законот за

MCCCJ\II 110
lIак

lIаjJ\ОЦllа

РспуБЛIIЧКlIOТ

ИмаjКlI, ГIlНРС}\ВlЩ

11 IIМСПУВlIJI,СТО

кс сс

КОНСТIIТУllран,сто

ставот 2

IЮ рок
СУПСКIl

од два

11

I ОД УстаВllllOтзаКОII,

на OBOj У стан

СIIОРСД

соне'г

lIа

JlЗВРIIIII

па

jаПIIIIТС
Jl(ф~ОЦIШ

РСlIуБЛIIЧКIIОТ

ОП oJ}oj

Ч1lСII

MCCCI~Cl

во

Совстот

ДОJlССУШШ,С

сонст.

онрсд6н 11 онредGптс
он "J' СТ{ШШЮТ закон ЗClСlJропеJ\упаll.е на Уставот
IICl РспуБЛlIка
MaKcHollllja, IIРО1lЗJlсгупа дска СУДНlIте ги Il3бпрCl Собраllllето на
Република l\1аКСДOJшjClна I1Jjеллог пп РеllуБЛJ"IКlЮТ СУПСКIIСОВСТ,
бсз ОГРНIIII1Jуваl1.с на мшщато'Г.
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IIЗIIСССllIIте

УСТi\ШШ

По пата му О шигата сепии ца УТВРДJl пека 3 а ко НОТ з а
Рсиубличкиот СУДСКН совет С цопссси во 1992 година, 11обjаПСII во
"Службеп веспик на РМ" бро] 80/92. По лопссувагьсто на Закопот

з а Ре публ ичкио т сулски совет, Собраппето
Макспопига по 1994 голпиа изврши из бор
Рспублпчкиот сулски совет 11 ко] потоа беше

па Република
на члеповите
1111
КОJlСТIП)'Jlра п.

Законат за суповите не беше цопесеп 110 рокот опреденеп
во члспот ? стан 1 он У ставипот закон за спровепувагьс на Уставот
на Рспублик а Макеиопп]»,
па 1\0 времето
на пз бо ро т на
11
сун
Макецопи]» 11(\ДСН 12.04.1995 ГОДШШ, ко] беше пзвршеп врз ОСнова
на преплог ОД Рспубличкпот сулски совет, беше во сила ЗаКОIIОТ
за реловпите судовп ("СлужБСII веспик на РМ" бро] 10176,30177,9/
78,27178,46/82 JI 11187).lli чиепот 72 став 3 од Закопот за рсцовшгге
суцови било опредсно дека опредбите па ово] закон за супиптс СС
описсуваат 11 на прстсепателот 11(\суцот .
Оттука, Оппггата ссциица коистатира цска изборот па
ире

тссц

а-ге

ло-г

супии-ге

па

Врховпиот

на

Рспубл

ика

претселателот
11 супипте
па Врховпиот
СУЛ на Рс публ ика
Максдопша, па НСН 12.04.1995 голина беше пэпршеп, со нспосрсппа
нрпмспа на Уставот на РепуБЛlIка MaKe1\ollJlja пр:) ОСlIова па
НРСДЛОГна РС 11У бlI IIЧКlIOТ судскп сонет соглаСIIО неГОВlIте УСТНПIIII
заКОIIСКII оплас'ryваll.а, 11011IJрз основа lIа ЗаКОIIОТ lIa РСНОВlIlIте
СУПОНII ПОТО'IIЮ неговата одрснба
ЧЛСIIOТ 72 стап 3.
Исто така, ОНllпаТ(1 ceДlIIII~a УТПРЛII дека 3аКОIIОТ за
СУДОJШТСе донесснва
19 11 20.07.1995 ГОДIllШ, обjаВСIl но I/lлужБСII
ВССШIК на РМ" броj 36/95 ОД 27.07.1995 ГОПlIна, а ШIСЗС во СJIЛ(1 Шl
леп 3.08.1995 ГОДlIна. Во Главата
IX од ЗПКОI10Т но Koja се
сопржаllll IIРСО}\IIНТС 11 заВ[JIIII1IIТС опрспбll, со 'IЛСНОТ 117 сс
ОIlРС)\Сllува дска IIретссдателот
Ш\ ВРХОШJJlОТсун на РСПУUЛlIка
f\1аКС}\ОШljа 11СУДНIIТСна ВРХОШIIIОТСУД 11(\РснуБЛlIка Мп КСНОIlIIj а
JlзбраJШ спорсн
досегаШНIIТС НРОIIIIСII , а со трасн Мi1lщат,
нродолжуваат
со работа како нрстсеДНТСll на ВРХОВПIIОТ суд 11(1
РеllуБЛlIка МакеПОШljа 11 СУПIII1на DрховшlOТ СУН на РСII)'БЛlIка
1\1аКСПОIllljа. Со опаа заКОlIска опредба се 1I0тврдуна пека CYHIIIITC
11(1ВРХОШIJЮТ СУНlIа РепуБЛlIка 1\1аКСДОllпjа IIITO биле IIзбраllП па
12.04.1995 ('OHlllf(\ бllле IIзбраllll со траен маНДRТ.
JI

ол

кое

Ilрашаll.ето З(1УСЛОВIIТС, Jюстаню\тп, IIa'IШIOТ JI врсмсто за
се IIзбира нрстсспател
па СУД, с уре}1СПО со ОПРСj\бата оп
11

чл С110'1'45 он Знкопот за суновите. Согласно етавот 1 ОН оно] член
ирстсепатсл па сун се избира НОД услови, во постника 11 на ничии '

за

како што сс врши избор за суции
време ОД 4 годппп од рсцот
ва судиптс на то] су Д со можпост повторно да бицс избран па
истпта фупкци]» уштс 4 голппп. Спореи стават 2, пак, од ово] член

прстссдатсл на сун ко] иовторно 'нсма да бице избран на нета
фУJlКI(lIjа продолясува да работи ю~ко супи]» Ш1то] сун.
Со онрсибитс ОД члспоиитс 38 до 44 ОД Закопот зн суцовите,
ко пкрспгзирапи ССоппгпгге 11 посебшгге услови пгго треба да 1'11

исполпува лицсто кое МОЖС да бице избрано З(1 суцп]» 110 основеи,
апелациопсн JI Врховпиот суд на Република Макецопи]», а исто
постаиката 11 пачипот на изборот. Та ка , ВО етавот 1 од
члепот а? ОД Закопот е опрелслсно цска Собрапие-го па Република
Макецопи]а го огласува изборот на суци]» т·' соодветниот сун ВО

така

11

"Слуэкбсп нсспик па Република Максцошпа'' 11j(IIСШIJЮТ печат
lIajHoI~11a15 дсна ОДдопссуваи.ето на одлуката за угврлуваи.с па
броjот на судии-ге односпо BCJ\lIaIllIJO УJIразнуван)сто на МССТОТО
CYHllja. СIIОРСНОТ ставот 2 ОН oHoj ЧЛСН,со ОПJасот сс lI:звсстуваат
. заllllтсреСllраllllТС
КClIIJ\JЩ;ПIl 1\0 рок од 15 дсна од HCIIOT на
, обjаВУВClII)СТО во "СлужБСII BCCIIIIK на РСlJуБЛlIка MaKcHolllIja" Дn

,"'.}.

ШЩlIссат
ЧJlСIIОТ

,.," Ма

"plljaBa ДО
44 став

РСIIуGJIIIЧКlIOТСУI\СКII совет.
L ОД Законот,
СобраlIIIСТО

ПОНltтаму,

CIIOPCH

на РСIIуБЛlIка

ВРlllllllзбор
lIа cYHllja JI прстсенаТСJlllа
сун но НJJСДЛОГ
lIa РСllу6.11111I KIIOT CYДCКlI совет, а соглнсно станат 2 lIак од OBOj
KCJ\olJllja

члсн СобраНJlСТО на РСJlуБЛIlка
lIэборот

го lI:шсстуна

M«1KCHoIIJljaза

рсзултатот

на

РСlIуБЛII'lКIIОТ

СУНСКJI СОВСТ, СУНОТ,
lla РСllуБЛlIка
MaKcHoHllja
11

IIзбраlIlIОТ
каН)\II)(ат,
Вланата
BPXOBIllIOT СУНпа РспуБЛlJка l\1аКСПОlllljа.
11MajKJI 1'11 JlРС){ШЩн:шеССIJIIТС заКОliСКII онредбll,ОllllIтата
ССJ\I11lца на lЗРХОВlIIlOТ СУН на РСllуБЛJlка
MaKCJ\Olllljn
УТВРНII
MIICJICII,C нска прстсснатсл Щl суд, НО IICTCKOT lIa врсмето ОН 4
ГОНIIIIII :Ja кос БШI IIзбра 11 нроДолжун(} на ja ВрllШ функ I\lljaTa

он

прстссдаТСJJ НН,СУНОТ СобраIJIIСТО
на РСIIуБJllIка Ма KC){OIlJlja. Вакното MIICJlCI1';C, освсн ОД ВКУIIJIOста
I1рстсснаТСJI, ДО IIОН JlЗUОР lIа

Ш1 ШlВСНСIIIIТС ОЩJснбп lIajJ\lJpCKTIIO и KOIlCCKHCIITIIO IIРОJlЗJlсгува
ОП онрснбата

он ,(JlСН 45 стан 2 ОД ЗаКОIIОТ за СУПОIШТС, Koja

OIlPCHCJl)'BaнскнпрстсснаТСJlОТ

12

на СУНот KOj IIОВТОРНОI1СМ(\ да бllJ~е

избран на истата фупкци]» процопжува ДП работя како СУДlljа 11(1
то] сул. Оваа одрсцба, прец сс, ja опфака СlIтуаlщjата
кога
нретссдптелот
11(\СУПОТ, 110истекот па времето од 4 годппп за кое
бил пз брап се [авил на огл асот за избор на прстссдатсл
за
нареппите 4 годин 11, користегкп го своето законско право, но 11
СlIтуацпjата кога то] нс се [авил на огпасот за повтореи избор од

ко]«

11 да 611110

причипа. Понатаму, ваквото мислен.е произпегупа

и ОД обjеКТIШШ1та неможпост да доjдс до апсолутпо временско
совпагац.е пп истскот па времето од четири ГОД111
111за кос бил
избран нретседателот на суцот, со спровспувап.ето на постапката
11 избор на претседател
за слепппте 4 години, а со 1'Оа и реал П3
можпост да СС[ави времеиски вакуум по вргпен.сто на фупкциргта
претсслател на суцот. Ова пик, бездруго пггетпо 611 се опразипо
во фуикциопирап.ето на судот , затоа што иретседателот на судот,
согласпо со опредбата ОДЧЛСПОТ8111 пругпте оцрсдби оп Закопот
за суцоипте го прстставува судот, ja организира пеговата работа,
ирезема мерки зараци павремепо 11 уредно вршегье па работите
по СУДОТ 11 врши други мошпе зпачарги 11 одговорпп запачи.
ОШlJтат(\ ССДllllца ПОllатаму смета дека IIретседатслот на
СУДОТ треба да ja НРII.Ш фУПКЦlljата
прстседатсл 11во IIСТСКОТ на
времето

ОД ЧСТIlРII годшш

преТССДf1ТСJI
MaKeHollllja,

Jf

пораДII

за кое БПJl IIзбраll се до IIзборат на нов
тоа

со ЗаКОIIОТ за

со Уставот
IIП РСlIуБЛlIка
СУДОВlIте, IIIIТУ пак со НРУГ :.аКОJl
HrTO

еКСПJIIIЦIIТНО

не с опрснеЛСIlО
на Koj на'lllll
ф)'.IIКI~lIjата
прстссдатсл па СУД Jlрсстпнува со IIСТСКОТва времето
4 ГОj(1I1II1
(НО ;штомаТllзам,
со разрсшуван,с, со KOJlCTaTllpaJl,C ОД lIаJ(ЛСЖСII
орган, со оглаСУВНlI,С Iпбор на IIрстсснаТСJI 11ва НРУГ Jl(РI1I11).Ието
така, ОШ1lтатn ССJ\lIIlца сметн нска врсмснската IIраЭIIIШН HIТO
можс да се jППII ОН IIСТСКОТ на lipeMCTO ОД 4 ГОНIIШI за кон ()ШI
IIзбран нрстссдатслот
lIa СУНОТ ПО lI:sборот на нов IIрстсснаТСJI,
IIC може Hn сс 1IOIIOЛIIII со ННЗIIНЧУВnll)е
на ВРШIIТСJlна НО1lЖIIОСТ
IIn претсепатсл
Н3 СУДОТ, 611110од Co6pnlllfCTO на РСllуБЛIIК(\
МакеПОllиjn,
611110ОН ССДШlц(\та lIа СУПНlIте lIа судот 111111
нак ОН
'РСllуБЛII'lКIIОТ
СУДСКII сопет, затоа 111'1'0виква МОЖIIOСТ нс е

он

11611 IIЗЛСГУВnЛО ОН ра,..1КlIТС 11(1
пачслото 11(\НJ(СЩССН,С
11(\правото. ПорrЩП OBn, ОШIIП1Т(\ ССНIIIIЦП,
IIРС){Вlщсна

со Уставот

OJ\CIIYBH HeK(l ФУIlКI\lIjnта

11закон

ЩJСТСС/{nТСЛ11(\СУН НУЖНО СС Bplllll

11110

/

lJ
'-.

истскот

11(\

времсто

ОД

'1

ГОДШШ,

сс

ДО ПОВ

избор на прстссцатсн

на суц.
ОН

ССТО

IIOlfalJpCH изпесено слсцуваше Опцггата ссппипа

па Врхоипиот суд на Република

Македопи]а

на

ГО

утврцп опа

м нслс и.с.

Л1акедони]«,

JJРХ()(JIlllойi суд на Рейубяика

на ОП'UIПmllа

седница одржана на деи J 4.06.1999 годнна, врэ основа на член 35
айав 1 апнне]« 3 од Зпконозй за судовшйе, уйюрди

МИСЛЕIЬЕ
Во иримеиата на члспот 11 од Закопот за Пародшют
нр ио бран и-гсл , суновите псмаат обврск а да постапува ат но
поцпссснитс бараи-а оп страна на Ннродпиот првобрапител на
Република Мпксцопи]а по ПОВОД прстсавките 1111'0се одиссуваат
на прсдмстите ПО кон е во тек суцската постапна.

ОбраЗЛОЖСIIII~

г
Во практиката па суцовитс с копстатирапо пека Пароцпиот
правобрапптсл, по повод на претставкиге кон сс описсуваат на
кои постапката с во тск, сс обрака до
суцовитс со барагье тие да му достават иопатоци за постаиката
110 НРСНМСТОТ, а во оирсцспени случаи го Н:Jра3УШI 11сноето
IIPCHMCТlI ВО СУПОВIIТС ПО

мислсп.е. Kaj суновите сс постави IIрашнн)сто наЛII ТНСсс цолжпи

на постииуваат
11

JI

но ваквите баран.а со оглсц на оцрсдбптс ОД члспот
члс пот 1 G стаи 1 аЛJlllсjа 3 ОД ЗаКОIIОТ за IlapOHIIJlOT

11ра Bo()paHIITCJI.

ПраlllНlI,СТО

СУДОВlJте З(I IIOСТiНlУШI1I)С110

НаРОДlJllOТ нравобрашпсл IJO нопод иретстаВКIIТС
ПРСНМСТJlТС110 КОН е по тек судска поста нка, ПРХОВIIJIOТ СУПlIа

бараll.аТtt

за

за оБВРСК(lта на

lIa

РСIIУUЛlIка 1\1HKcHoIIJlja

раЗГllСДУП(lIl.с на заСПlJIl'lка
ССj\llIIца
11(1прстстаВIIШ\JI
па ВрХОВllllOТ CYJ\, Гепу(1ЛIf1IЮЮТ СУНСКII
совст, tv1ШIIIСТСРСТНОТО за правна 11 H(lPOHHIIOT право()раIllПСЛ.

14

го ПОСТ(lПН Ш\

На сслпцца,

Пародипот

правобрашггел
и пнтаыу остана на
сноето мислсгьс пека суцовите би 'Гребало да папнат полатоци за
ТСКОТ на поставката,
по случаите кога претставките се одиесуваат

само на ОДОJlговлеКУВaJьето ни сулската постапка, нс lIаВJlсгувпjКII
но с упггипата
на спорот.
Исто така, пре тсгавпи к о т 11(1
Мии пстерст-по-гт, за правда го полржи стивот на Пароднио-г
нра побра пптсл.
Прстстаииикот
ва РСllуБЛII'lКIIОТ сулски совет, ГО изиссе
мислен.сто

па совс-гот

цска

Наропипот

право брапптел

исм а

да се обрака }\О суцовптс со барап.е за иодатоци

овластуваи,е

ПО

ирепметитс 110 кон е во тек судска постапка.
ИмаjКIf го ова предвид, ва Оппггата седиина пп Врхопниот
СУП на Рсиублпка Макспонша одржапа на цеп J 4 .06,1999 гоципа,
согпаспо со чпсп 35 став 1 анипе]» 1 он Законат ЗИ суиовитс, сс
оцспи цска нма потреба Врховппот СУП на Рспубликя Макспопир,
Н(1 утврцп СПОС мпслсп.с заради

вослпачувап.с

ва практпката

"а

суловите.
11

Спорсц Ч.llСll98 стаи 2 ОД У СТПВОТН(1Република Ма кслопп]»
члсп 2 ОД Знко пог за CYHOBIITC, судовптс сс самостоши 11

пеэивпспи

супат прэ осиопа па
обсзбсцуваат примспа-га па правото
слоБОНII JI прави,
11

з а к о н птс 11 ja
заиггптата на човсковитс

Уставот
JI

11

Спорсд 'lлен77 став 2 ОДУста вот lIа РсrrуБЛlIка

1 J аР<ЩIIJIOТ нра вобраШIТСJl
на

гра('ClIIIПС

ПIIIП1IТП устаВНlIте

MaKC}\Ollllja,
11заКОIIСКI\ТС IIPIl)\(1

кога 11Мсс IНШРСДIIОДОРГЩIJIТС на држаВllата )'I1рава

11 ОП )(РУПI ОРПНIJI

11 ОРПlllllзаЦIIJl

jаШIII

IIITO IIмаат

ОВЛf1СТУВtlJI,(1,

(1

4 ОН НСТIIОТ ЧЛСН, Н(1]\ЛСЖIIOСТ(1 JI НН'!IIIIОТ lIа
работата
11(11lapo}\IIIIТO JlривоБР<НIIIТСЛсс урсдуваат СОэаКОII.
Во члсн I О ОД 3аКОIIОТ за 11 НРОП11IfОТ нраво(>раllllТСJl
("Служ6сп
BCCIIIIK на РспуБЛIJКИ MHKcHoJlJlja" броj
52/91), С
CIIOPCH ставо'!'

PIlPCJ\ClICIIO

дека I1аРОННltот IIраноБРИlIlIТСЛ

cBojaTa фУJlКl~lljа, JlрС1сма HcjCTBlljn
11за КОIIСКIIТС

"рпва

11(1гра(-аНIIТС

кога

JЮ ВРIIIСН,СТО

ЗНРПДII заlllТIIПl
11МСС

IIП

I1(1YCTtlBllIITC

lIOBPC](CIIII ОНОРПIIJJlте

11ОРГНlJllзаJ\IIJIТС.

со (IЛСII J l ОП JlСТIIОТ ЗflКОII, Ilap01(IIIIOT
IIрнвоf)раНПТСJI
нс JlОСТИIlУПН110ПРСНМСТIIТС cfl кон С ПО тек сунска
поставка, а снорен члсн 16 стив I ИJJllllсjа 3 оп Законот, 11аро}(НlЮТ
СоглаСIJО
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правобранитсл ке ja отфрни IIpCTCTaBKa'I,'a ако предме-гот е но
ностанка пред суиски-ге органи ..
Вр] основа на изпссспото, Опцггата сенпипа на Врховппот
сун на Република Макецони]н, го утврип погоре из пессного
мпслеп.е, cllopeH кос, суповите немаат обирска да постануваат

бар ан.атн на Народшюгправобраштгсл
прсгставките ПО врска со препмспгге
постаика.

поппесспи

110 1I0ВОД

110 КОИ С НО

тек сулска

t.

16

110

11.

звкпэ-чоци И мислшьх
во вгскэ, СО РАБО1'АТА
IIA СУДОПИТЕ

,
I

зхклэ-чоци
вгховпиот CYJ( IIA гкпз-влию, макгцопиэ а
110 изввштаитк ЗА I)АБОТА IIA сэтювигн
во гипэ-влию, мхквдолиза, ПО 1999 голпих

IIЛ

Врховипот

сун ин Република

Макепопи]»,

пя Онпггата

содпица одрж апп на 13 JI 14 март 2000 година, согиасно со чпспог
35 етап 1 алипе]» 8 ОД Закопот за судовпте, ГII разгледа пзвепггаите
за работа но 1999 година па апелациопите
1111(1ОСIIОВIIJlТС сулсии
во Република Максцони]», 8 на Опцггата сеципца одржпиа на 27
март 2000 гоиина утврнп
1(0 11СI'АТЛ I ши,

Врховппот

оцгпки и мкгки

сун па Република

Макепопи]а

OI\CJlYJHt

дска

суновите по Рспубл нка Ма кецони]» 11 по 1999 гопипи ГlI IIЗВjJllI)'1Н1 а
ра бо-гите од С вопте 11апл еж наети 11 ги оства ру n аа це л итс JI
функцните утврцспи со закоп.
ИСТО така, Врхо вииот СУН на Рсиубл ик а М ак с дон и]а
копстатпр а пе ка па глобалеи
план сс з абслежува
ОIlРСДСЛСII
IIЛJlредок во работата 11(\судовите, особсно во оппос на брогот 11(\
вкуппо
ЗftВРllIСlIlIТС
предмети и памалувап.ето
па брого-г на
псре шспите, 110 СС упгге пе може да се искпже задоволство 11ОД
ефикаспоста
на сунската работа, без оглед на ПРН'IIJJlJlТС З(\
таквито состоjGп.
J1 OHoj нат, ВРХОВIШОТ суд 11(\ Републпк(\ МаКСПОlJнjа
1"11
отфрлt\

КйКО

IIСПРII(})(\ТЛIIВII

II

1'1(

ol~cIIyna

за НСОНГОВОРНJI,
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IР{)JПНОЛJllf,

нсарГУМСНТllраНJI11 ииушнлии оцспкитс во изршите

га OI1PCHCJlCIllI полптички
10ТIIВllраllОСТ

Н J(рЖ~Ц~1I11 функиииери

на о прс дсл с нп суиски

за полптичката

оппукп,

па 11ТНС на

за корумпирапоста
па макецопското
.уцство 11 за неговата глобална пестручпост. Тоа .апсолутпо
.о оц вс-гсгв ув а на р с а л п о сгв во пач и пот па работата
Ii\JBlICOKaTa суцскв

иистанца,

ПС

11

грс супу вап.сто ОД страна на суновиге , а му се п ап ссув а
IСllРОЦСIIJlI1вацггега на углецот и авторите-гот на сулството 11 на

lржавата

во целост. бицерси [а

шаст и во можпоста ОД
га ОВНСIIРОСТОРII.

1I0ТКОllупа

повсрбата

фуикпиопиран.ето

ПО сунската

на правната држнва

Врх о в п и о т сун

на Ре ц у бл и к а Ма ке до пига
по се б по
.о пстатира дека другитс две црж авпи власти нс иокаж уваат
юволво СЛУХ Н разбирац.с за разрешуван.ето
на битните прашап.а
'д з пнчс гьс за работата на судовитс, како па матср ирш но
[ишаисиски така 11на персопанеп план, така пгго проблемите 11
грапши.ата на кон суцовитс укажуваа моигнс бавно ипп поошито
ге СС раЗРСIIIувнат,

[гуи кционир

и и.с то

а што

на

може

нс

суцоиигс

11

на

да

IIС се опр а з и п а

рсаултатпте

ОД

ни ип ата

»гбота.
СУНОТ

Н3

IOВIIТС

на

поссбпо укажува на бавноста во цопесувап.сто
зикоии BP~3 оспоиигс па Уставот. така IIITO IIРIIмсната

,(1 KOIIIITC

СIIСТСМIIРСДIIЗВJlКУНtl сеРIIОЗНII TCIJIKOTII

ОН IIРСТХОДIШОТ

10 JlpaKTIIKaTa

11нма

IIСП1ТIIШIII

PClJCPKYCIIH во Рtlботата

Н(}

:УДОВНТС.
ВРХОВIJIЮТ

сун на РСllуБJlllка MaKcHollllja

IIроБЛСМIIТСна

ук,окува нска

ПОД

1l0СВСТII 1I0себllО
ШllМiШIIС о}\ НРУПIТС ДВСпржаВlII1 влаСТJI, бнДсjКII бсз СрСНУШНI.сто
la COCTOjGJlTC во UBOj ДСЛ ОД ДРЖНВlШ',га власт 1I0ВСКС ОД jacllo с
~CKa нсма ОТВОРСIIII враТIl за ПЛС:3 ВО СПРОIlСКНТСJlIIТСI'раЦllll.

IЛЮ lIа

1. Обем

супството

.
11аЖУрlIОСТ

мора па 11Мсе

,

110 рзботата

РСllуБЛlIка МаКСДОlшjа констаТllра
нска
)СIIО'ШIIТС СУНОПII во РСllублпка
МаКСДОlllljа но текот на 1999
ВРХОВlIIIОТ

суд на

549.190 IIРСДМСТИ, а аПСJН\ЦIIОIfIlТС СУДОПII
~2. 537 JJpCHMCTII.3аСПIIО со I1CPCIIICIIIITC ПРСДМС111 ОД IlPCTxojtllaTa
'ОНJlllа IIРIIМIIJlС

1101\11

'ОДlIна BKYIIIIIIOT фОНД.llа

работа

но

ОСIlОШlllте

11 311СЛНЦIIОIIIIте

;

судоип папссувал

околу

1.120.000 предмети.

Од инв

I~O ТСКОТ

па

1999 гоиина сс решсни
ОКОЛУ 656.000 прецмсти
или 58,57'Уо. Тоа
значи нека е совладан ириливот на повптс предмети 11 с пимапси
заостатокот (за околу 72.000 прсцмстп),
Суцот истакиува дека станува збор эн огромна брорса на
рсшспи прецмсти - IIРСКУ 1.000 прецмсти по супп]», пгго како факт
нс МОЖС, НСсамо на сс эапемари, ТУКУ треба поссбпо да ССистакне
како израз на эвложбитс 11 воирепнитс IIсlllОрll па JlОГОJlСМIIОТ ДСЛ
од судиптс и 11(\ другите вработени во суповите. Сспак, JlMnjKII
предвип цска сс решспи нрибл ижпо 60% ОД препме-пгте во работа,
општата состоjба со ажурноста 11 ефикасиоста во суиската работа
не може да се сметн за задоволителна и потрсбно е да се ирсзсмат
понатамопиш мерки ваквата состоjба да сс наиминува.
Треба поссбно да сс сс истакне цска аиелациоппте суловя
во Рсвубл IJ ка Ма кецопи]», како и во досега шиите гоцшш, СС
потполно

ажурни

цска припонссуваат

11

да се скрити

вкупното

време на трасп.ето 11(\ постапката IIрСД суповите во Рсиублика
Македоии]а.
Иоваа, 1999 година, голем цел оп препмстито 1\0 работа JI
JlсзаВРllIСIIJlТС IIРС){МСТJI се ОД областа па ПРСКРОI.llцнте
нако
знаЧJlтслен дел од СУДНJlТС JI ПРУПIОТ СУДСКIIперсонал с ClНП1жпраll
во О/(ЛУ(JУШlll)СТО 110 ОВIIС прсдметн.
.иСТО так(\ ССзабелсжува нска IIсаЖУРlIоста I1 во ТСКОТ на
пэвеIlIтаjннта ГО}(lIна 1I0ссбllО се IIЗРnЗУВn во IIЗВРIШIIIТС IJPCJ\MCTJI
.
.
KClJ\eПРП1JIIВОТ CCKOJfl ГОДlIна е МОIШlе голем,
(\ IШJl'ОJlСМ НСЛ од
ппп се ОДllесупаClТ на предметитс
од неплатени
}{ОllГОВII за
IIЗВРIIIСIIII

,.

i

,

I

"

комунаЛНII УСЛУГII.

2. КоаЛlIтет

IJO

работата

КвttЛIIТСТОТ

на

работата

на СУДОВJlТС IIЗРПЗСII

IIРСКУ

броjот

на УКlIlJатитс ОДЛУКII но нраШIJIТС средства С РnЗllIРIСII, како 110
MaTcpja, така 11110 СУДОВII. Сепак, 011111'1'0
ЗСМСIIО КlНtJllIТСТОТ
11(\
работнта 11по КРIШII'lIIнта JI во гра('анската ;"1aTcpllja НО IIРОССК сс
ДШI)КJllIlt

iI

граllllцата

lIа

ДОЗlJоленото

нма СУНОНII кон lIокnжупаат

!

МIlОГУ

III1ПО IШ УКIIIIНТII О}~.JIУКJI, IIaKO

добар КВnЛIIТСТ.

:,~,

ii

1"

1
"

"
"
":

;.
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:;.:

ji

1

:'~.

3. Ангажираи.с на судинтс
Раб о т 11() то а Il П'. Ж 11Р а 11)С"

с у Д 1111те

раз с 11О 11ре ку
ОllтопаРСlIоста
СО броjот на JlРСДМСТНТС 11 IIРСКУ бро[о т на
PCIlICIIIITC IIрСДМСТJI, сиорсл ориснгациошггс 1I0РМ,II, ка] поискс-го
СУНIIII, Врховниот СУД па Република Макспоии]а
OI~ClIYBa како
эаповолитсэшо
а во оцдслпи СУНОВII И како максимално,
Мсгутоа,
11а

J( :3

го

нма СУНIIII, особсно

очскуиагпггс

JI

по помалите

суцови,

КОН нс ги постигнувант

можпи рсзултатн.

4. Сулска YII(l3B3
Во областа
па судската
управа,
спорсц оце п к ата па
Врхо ВIIIIОТ СУН на Рспубпп ка Ма кепопи] а, покаж (\11 с иэвссси
ВfllIРСДОК во смисли на иодобруван.сто на IJРОСТОРIIОТОCMCC'l)'BaJl.c
на СУНОВIIТС (СУНОТ ВО Кочани), а на пат с 11 разрсшувап.с-го па
на СУДОВIIТС 1\0 Скоп]с со ДОПРIIIУНi1I1)СТО
сунската палата. Мсгутоа, Суцот констаТllра

IIPOCTOPIIOTOсмсстувап.с

на високпот цсл па
цска

11 попатаму

посторгт

во опдел н п СУДОВII и

проблсми во

пека

IIРОСТ(.)РНОТО

фи папспските

смсстуваll.е

средства

111'1'0 се
УК"ЖУВflIЫ\

прелвипуваат
на сунските

за суповите 11 JlOKpaJ коптипуирапите
IIIIСТIП1/1~1I1I при поцготвуван.ето
на бупстог, ссупгге
сс НОН пивото на нужпитс
потреби за доброто фупкциоипраи.с
па
СУДОВIIТС, IIITO сс ОJ\Р,азува НСПОСРСДНОи на рсзултаТIIТС

работа.

ОД Шllшата

.;

Судската

II()JlJll\lIja

МltТСРlljаЛIlО-ТСХIIН'JКII

сс YIIITC

СПУI~IIР(lllоста
ва 1I0JlllцаJI\IIТС
ПЗНРНlуваll)СТО н(\ работата сосема нtзаj\ОВОЛIIТСJlllа.

JlОТIIОЛIIО

OllpCMClla,

а

IIC С
за

5. IlреДНО:JII 11 MC(lt<lt
1. НРХОШIIIОТ сун на РСllУUЛlIка

MaKCJ\Ollllja,
JI ОНО] пат
IIOBTOPIIO укажува 11(\1I0трсбата на сс IIРСIIСlIlIтаат СIIТС Щ)()I~еСIIII
З(\КОllII (зпп, ЗКП, ЗВП, ЗИГIII ПРУПI) ОП {'JlCJ\IIIIITC lIа С(УiдаПВII.с
на

1I0pMaTIIBlIlI условlt

за

lIоБР:JО

lIостаrrУП(11)С

прсн СУНОВIIТС 11

lIодо6рупаlllС
на III1Вllата C(I)IIKaCJlOCT (преДВII}\УIНIII,С
JlОКУСII
рокони 3() Jlрсзсмаll)С
на опреДслсни
IIрОЦССIIП 1\cjcTBJlja,
IIOCHIIOCT(\"II11 JlpaBIIJJa :Нl HOCTf\Bynall,C на СУНСКIIТС ПlIсмсна 11
особсно за 1111'1110'1'0
ДостаП)'ШНI,С, ЗГОJJсr-'УIН1Jl)СИ(\ овластуваll)нта

lIа
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CYJ\CКlITC

постаВУВ3'1II, обврска за КОIIЦСIПРПРaJllСТОна J,ОКi1ЗJlТС

на страllКIIТС, эпбрапа на поцпссувап.с па пони цок аэп
но жалбспата
постапка, прспспитуван.с
11(\ упогата
на СУНОТ во
врека со цокаэитс
11 друго).
Поосбио Врховпиот сун укаЖУПi1 Н(\ нотрсбита ггпю па сс
иэ вргпат ридпкални измеии по Заковот
за IfpeKpOIJII~IITC, така 111'1'0
о 11Р С }~С 11С 11JI 11Р С к р 111О 1~11 П а б 11)\ ат 11СК JI У '1 е п JI О П С)' Н с к я та
ОД С"lJ(lШ\

индлсжност

на сс поеппоставп

паправи носфикаспа сулската
постанка 110 сите JJрСКРIlJOЦII, а нс како 1111'0с есп) ситуаипрпа,
практично за ирскрошшгге да сс I1рссудува според нраВllлата па
Закопот за КРШНlЧlJата поставка, игго неоправпапо ja продолясува
11

Jf

постапката.
сун па Република Макецоии]а

2. Врховпиог

С"1СТ(\

дскп трсба

да сс ппдмипува
"раКТJlката
за суповите
со з ак онигс
на СС
прсцвпдуваат иоин паплежпости, без да сс прсцвиппт 11 потрсбниге

средства

зя н:mРJlIУШ)JI.сто на таквите

На

3,

СС ~Н\(}p:Н\ работата

иаплсжностн.

на закополаипото

УРСН)'П:lII.с

lIa

ирашап.ата во врека со самостопшот суиски бупст, НС само како
с л сме пт за п ата мо ппю 3l1I\npCTYIH\II.C ва са мо с-гош о сга JI
исзависпоста па суцстиото, 'r)'KY JI како фактор за пгго поголома
упога па супо вите по раС~IОllагаlJ,СТО со средствата, а со тоа 11
РСIIIl1паll,С ва <"IHIlIf\IICIICKJlTC НРО()ЛСМII, како
3() ВКУIJIIНТН работа lIa CYHOBII1'CIIIJОСТIIПIУВllll.с

11 IIOlIpaBJlJlIIO

1I0брзо

IIpalllall.c

Зllа'lпjllО

11(\ I10ноБРII

PC'3YJlTflTII,

.

4, ВрХОВlIlIОТ сун ОНIIОВО укажува

р(\ботата

на РСlIшван,стu

HOIICCYJ\i1II.C

IНl MHTCPJljHJllIIlOT

lIa З(\КОIIОТ

за JlЛ(\ТIIТС

на

на 1I0трсбат(\
СТ(П)'С

11(1СУННIIТС 11 за

на

сс ~т()p]a

CYHIIIITC СО

НОНО()РУВillI.с

JlОJJожбн, како 11 з(\ PClllillHHl,CTO
на
плаТIIТС
'Нl враБОТСlIlIТС во сунската
aHMJlIIIICTp{\f~lIja, Ilocct)1I0
Судот lIагласува нска трсба J(a ССрсаllJl311ра одлуката на BJlitHaTa
за IIСIIJIата на З('())IСмс 11IlаУlllaЛ
па СУПНlIте, ка ко IНГО ССJlСlшit'l)'ва
на

III1ВlIнта

OlllllTCCTBClJa

на ПРУПIТС пржаВlI1I
па ОДJlуката,
5,

BrXOBlIlIOT

ФУJlКl~1I0IlСРIl, 11Toft

сун на

ГСIlУ()ЛlIка

ОН денот 11ftНОIIССУПНII,СТО
MftKCj\Ollllja

IIIICIICTII(J"

uрзо рftзрснrуван.с

11ftJlраIlIЮJ>СТО зft обсзбСДУВftJl.с'm
11(\
за IIлаТ1I на IIPIIMCНlITC P(\(}OTIIIII\H ПО СУПОВJlте во тскот
ПрПllраlllllfl\П

ГОПJlllа

- C'11JY'1II11 COPllUOTIIIII\I1,

11111\110

BKJlY1JYBftIl,C ВО БУ1.lСТОТ, бпдсjКII

срспства
на 1998

п ДРУГII pa(j()T'IIII~1I

ссгаlllJJJlОТ

на

11

JlНЧJlII lIа

2]

обсзбсцувагье средства з а плати на ОПНС врабогсин с несигурен, а
овозможува одлевагьс на средствата ирсдвицепи за други памспи
(цодобруваи.с на УСЛОВIIТСза работа на суцовите и цр.),
6. Вр х о в п п от суд, исго така повторно
у к аж у в а на
псоцлож ннга потреба во суповите да се попопнат сите работни
места нрсциицснп со пормативите на Мипистсрост за правда,
особсно
CTPY(IIIII
сор а ботншш,
пр и пр а в шши
11 други
а д м и н и стр атп в н и р в бо тн ици, како
НСОIIХОДСII
услов
за
ноцобруиан,с на работата па суцовпте.
7. У впс во текат на тековпата годпиа потрсбпо е игно да
се обезбедат потрсбпите средства за исилата на папомсстокот на
поротпицитс, на всштацпте, особсно за медиципските вспггачсгьа,
пото а наномсстоците на ациокатите за застапувап.е по спуж бепа
должпост, како 11 ипдомсетоците за дсжурствата на судиптс 11 на
другите
вр а боге ни, 111ТО според досе ганш атн практнка
на
ис о бсэ бсдувшье на ваквиге средства lIajHllpcKTIIO ПJllljае на
OCTBapYBllll,CTO на фупк циите

па суцот

11на псговиот

угпсц

11

апторнтст.

Поссбно Суцот укажува па тешката состоjба но врска со
обсз бепуваи.сто на средствата за извршеиите
обпукцип 11 на
мепп цински вс иггачеи.а во кривичните
предмети
11
прсдлаги ова П}JШIIНII,С на сс реши на пачип I.IITO илакап.сто
за
впквигс вспггачсп.а да сс врши од страна Мипистсрството за
фпннпсии ил и МIIIIJIСТСРСТВОТОза I1p(1BJ~aВр3 основа на СМСТ~II-j'С

НРУГJlТС

на lI<ЩЛL:ЖIIIIТС

YCTlllIOBII

зи HCIIIT3'leILe.

1ICOllXOj\1I0е 1I0-lребllО да се обезбедат средства
lIa ]itOCTallaTIITC

НОJlI'ОШf на

СУДОВIIТС, КОIl го УРlIваат

аВТОРlIтетот на СУДСТВОТО11HJlJljaaT lIа нормалното
работата на СУДОВlIте.

Зn IIСllлата
}'1'JlСПОТ 11

ОI\ВlШtlll.с на

8. ВРХОВlIIIОТсун 1l0ссбllО укажува да сс нрезсмат 1I0трсбllll
меРКII за РСШClван.с на IJРОСТОРlJlIтепроблеМJI во ОСflОШIIIТС СУ}~ОШI
по J(сбар, C'lpYl'a, ГlРIIЛСII JI Крнна l]нлаIlКlI.
9. ГIотрсбно е презсмаll)С lIа IIТIIII меРКII за целосна

кс

KOMlljYTCPJI:JtH\lIjaTl1на СУДОВIIТС,со 111'1'0
се обезбеДII ПОГОJlсма
.
.
GРЗllllа If СIIГУрност
но IIЗВРlllуван.сто
па СУДСКlIте ДСJСТПIIJН,
1101'О)JС.мзаЖУРIIОСТ 111I0добf1Р кваЛIIТ~Т во работатн.
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10. Врховпиог
работата

во

.

суд па Рспублика

СО исиитувагьсто

врека

на

~.

Макецонп]»

на ja ловрши
JI НIIНЛIПIIТС

состоjбllТС

..

за

броjот 11(\ суциитс 110 оцделпи суцони, ВО кон судиите сс максимално
апгаж првии,
а нс може Jia сс постигпе занопtНiiiТСЛIICl аж урпост
на суцот, како 11во суцовите кон имаят релативно помил бро] на
нрсцмети.

привремспо решепие за брзо разрсшувап,с на ово]
проблем ко] С актуспси но слделин суцови, апелациошггс сулопи
Како

I

,.1,
,.

треба Д(\ ja ислитаат можпоста 3(1 иелегирап,с на суцип од елен во
друг суд ОД своето апела цпоио 1I0HPfl1Jje СО1'11асно за конските
МОЖIIОСТII, за рел агинно брзо ДН сс памали броjот на препмстптс
во сулоните КОII порапи псповопсп броj на суцпп има ат голсм
заостаток на псрсгпспи IIpe)~MCTJI.
1Г. Прстссдатели-ге
на оспоппитс JI апслапиопитс супови да
обсзбспат посторщ увиц во аигиж иран.с-го па судпитс 11 заелппчки
да [а пспитаат работата па сулните кон НС гп цаваат очс кувапите

1:

реэуитагп
и да прсэсмат
COOHBCTJlil ~1epKil за утпрдупаll.с
11П
OHI'OBOPIIOCTft. И OBoj нат Судот lJопторilО укажуiнi lIа 1I0трсбата

1I0ссбll0 да се СJlСНII работ;}'га на Т.Н. стари ПРСДМСТII, да се JlЭВРIIIII
УВJlД во сско)
ОД IIIIB, да СС КОlIстаТllраат
IIРIIЧIIIIIIТС
за
JJСРСlllаПНII.сто на I1РСДМСТОТ11 на се прсзсмат
МСРКII за ШIВIIОТО
заВРIJlуван.с.
Во О}ЩСJlIIJI СЛУ'laJl трсбn да СС КОРНСТII 11МОЖlIоста
за j\СЛСГllраlJ.с

J 2.

lIа CY}(IIII JI ОД ИlJслаЦIIОШIОТ суд.

()ДJ\СЛIIТС

во

НIIСЛНIЩОIIIIТС

заКОIJСКJlТ'С 11ДСJJОВJШ'IКIIТС
во

рам КJlте

11а

ОJЩСЛJlTC,

раЭЛJ1'11I1I стаВОВJI

СУДОНII IIPJlr.1cIIYBajKII

OJ~PCH611
да ГJI ВОСДIНl'IУВ<tНтстаВОВIJТС
J(

а К9,

би

СС 11aд~ JlllallC

на COBCTIITC, ,([ТО

нма

сл у ча JlТС 11а

IICI'HTIIBCII

на НрflШ1ТН на CTpallKIITC нва довсрбата

остваруваl1)СТО

1'11

онраз

во

1I0сс6но ja
наГЛl\сува IН)'fl)сбата во случаj ЩJВОСТСJ1СIJaТl\
одлука на сс УКlIlIува
J~ВaJШТJI,}(Нсе корнсти заКОlIската
МОЖIIОСТ за отвораll.с IIрСТрСС
0HIIOCI10 рnсправа,
IIОП УСЛОВlIте ПРОIIIIJIННIII
СО заКОJlОТ 11Д(i се
НОIIССУВп мсрнторна
одлука.

Во

BPXOBJlIIOT

СУН на

ОДIIОС JIп cCKOj

MaKcHollllja,

РСIIУUЛlIка

МаКСДОIllljа

сун ОДПСЛJlО 1ЗРХОIНIJIОТ сун

ва РСII)'БЛlIка

ГJl УТВРДII СllСДJШТС KOIICTCiTl1I\lIl1, оцеНКII JI МСРКII.
/
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11УГJlСДОТ

на СУНСТВОТО.

13.

l'

~
!.'..
/:

ЛIIЕЛЛI~110JIЕII

CY}~скопп:

Апслапиопиот сун Скоп]е НО 1999 голина с ижурсп сун затоа
111'1'0 го решил приливот
11 за две трстппи
го lIiНvf,НЛIIЛ броjот на
перешспигс нрсцметп по ОДIIОСна преТХОДllата гоцппа, така што
IICpelllCIIIITC препмети нретставуваат
работа за помапку од еден
месец.
,.,,
Кнал итстот па IIPCCYДYBall~CTO
С добар.
Остварспо е зпачителпо апгажирагье па прстседатслот
на
суцот 11 судиптс во решапитьето на прспмстите lIа)\ прспвпдспите
о р ис пт-ац и о п и НОРМII 11 о со бс по п о п п р сцм с-гп о-го СТРУ'lно

а нгажира п.с.
Восноставспа с добра сораболка по рамките на закопоките
овластуинп.а
со ДРУГJlте нраВОСУДIlII органи, Врховпиот суц па
Рс пу б л и к а

Ма кспо ни].а, Ре п убл ич киот
суиски
совет,
Мипистсрството за правда 11 Эпружсписто па суциитс,
Завргпеив с огромна работа со срсдуnан)с па архивската
грата ОД грагански-ге препмети на порвпсшиите окружпи суцови

Скоп]«,

од 1952 ДО 1976 гонппа, а
и ста-гуспи предмети сс препапсии по Архивот на

ТСТОВО, ТИТОН

сопствспичките
Макецопи]».

Велсс

11Гостивар

осповкп сэ-цно вклвс

•

~I~'

Врховгшот суд

дека
Осповниот сун НО Велсс постигнал эвцоволителни
резултати но
работата. Припивот на 1I0ВII прсдмсти е сонлалан, а заостатокот
ОД IICPCIIICIIH
ЩJСДf\'IСТII С lI(1маllСII, 110 сспак судот OIlIIlTO 3СМСIJО
Н3

Репубп ика Макецопп]»

ССсмета :за IIсаЖУРСJJ.
Кв<tЛIIТСТОТ lIа работата
ГР(1('аIIСКJП'Сдела но О}l,I10Сна
()РIIСllтн..~IЮJlата норма

ПО КРJlВIIЧlIнта
IIpeHMeTII с
меРКII

26

ОJ~Сllупа

с ПО}lоБРСII JI Kaj КРIlВII'lIIIIТС

претхоДната

ГОДIlIlП.

Kaj СУДНlIте I1Рll61111ЖIIО
се

11 l'paf'aHCKaTa MaTcpllja,

11Kaj

остнарува

а Kaj преКРIIIО1JIIите

нат(IЧ)]IСJl3.

За rrонобрупаll,С па состоjбнтс потребно с ла се ПРСЗСJ\f3Т
за маКСlIмално IIСКОРПСТУН3I1,Спа работното времс, 1101'03

ир а бо тс пи

еду к а шп а на сиге

СlIстемаТJ[заl~IIJата,

а потребно

с

во суло т,

па

п о п ол п у иа п;е Н:1

се решат

11 проблсми-ге

со

зградата.

осповкп

CY)~[;0

гкпгклш.;

Врховппот СУН на Рспубликв 1v1llKCHOfIllj(\ копстагпрн
сс паправспи

ССР"ОЗllllllаПОрlI за иодобруван.е на работата

нека
во оно]

су}\, како резултат

на 11ПО совлалан е припивот па повите прецмстп
JI ЗIJН'IIIТСЛIIО С памалеи
з аостаз ок о-г, 110 се пак порппп се упгге
I·O.llCMIIOT броj
п с рс пю п п IIрснмеТII
гл а в по О}{ о бл лсг а н а
ирскроппштс,
СУНОТ сс смета за чсажуреп.
Киалигс-го-г па работата сс оцсиува како 3(l}~()ВОЛlIтслсrr)
освен но вонпроцссп пгс прецмеги каде ссриозпо 'пе зиповолува.
Ангажираноста
ва суцпигс с J)о){оБРСlIll, ПО можс н трсба
да бицс потопсмя заради псиосно остваруван.с пи орпсптншю ппге
норми. Нрховниот СУН па Рспубликя Макецопир, копститиря
нека
СУПОТ с соочеп СО бро[гш матсриршпо финапсиски прпбп см п, а
ДС.IIУМНО 11 со кадровско IJPOCT(/pllII проблсми кои ВО п арсцп иог

псриоп треба да бпдат

разрешсии.

Врхоппиот сун на Република l\1аксдошrjа
оцспува нека со
упггс поголсма ангажираиост
на суппптс п на сите врабогспи во
ово] СУН, можат
на СС ПОСТIIПlат
YIIIТC IIO}{обрн РС:JУЛТ<tТII.

OCIIOHEII

CY)~ ПО I'ОСГIIПАI)

lIa РСllуБЛlIка MaKcHollllja KOIICTaTllp:1 дска
OBOj сун НС УСllсал да го совлппа IIРПЛJlВОТ на НОВlIте IIреПМСТJI п с
ВРХОВIIIIОТ

сун

заостатокот
на lIepClIlClIlITC
IIРСПМСТII, lI0flHJ\1I IIIТО
ВЛСI'УШI во катсгорlfjаТ:1 на JlсаЖУРll1I СУПОВИ.
ЛНП\)l(нраноста
на СУДНIIТС BPXOВlIIIOT СУН на PCIIY()JIJlKH
ЗI'ОJIСМСII

Ма

KCHolIJlja

jи

()I~ClIува

ка ко

IIСj(ОВОЛ 11a, OCI\CII Kaj

пре

КрllЮ '1IIJlTC

прсдмстн.

сс ОI~еJlУП" кпко доОар.
ЗараП11 подоБРУПНIJ)С па состоjбата
ВРХОВIIJlОТ
сун lIа
ГСIIУUЛlIка l\1aKC}\OJlllja смста дска трсба на сс ЗГОJlсМIt
J(ваЛIIТСТОТ

IIIЩIIВlIнуалната

lIа работата

аIlГi\)КНРllIJОСТ

IIll СУJ\IIJП'С ппа

J~РУГJlТСВР('JБОТСIIII,
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иого а да сс пополпа-г прсдвицешгге

места со СlIстсмаТllзаЦJljllта,

особспо ни стру-шите сораБОТ,III1ЦIlIlIlРllllраНIIШ~lIте, да прополжи
I1РОЦССОТ
па елукациргга на суцпскиот кадар 11да се обез бедат

срепства за порманио фупкциопирап,е
посебен приоритет
прсцмсти.

да сс пристани

осноиви
во

ОJЮJ

на

СУДОТ.

коп решаваи.сто

Под итпо,

СО

па старптс

СУ)( 1\0 J~ЕБЛI)

суц совладан е припивот па повите препмети

11

е

памален

звосгатокот,
така llГГО може да се смета за релатпвпо
НЖУРСIl суд.
Во поглед на апгпжирв пос-га на супните, Вряовнио-г СУД на
Рспубл ик а Макецопи] а КОlIстаТIlР(\ дека Орllе11'Пll\1I01l1lТСнорми
нс се остваруиаат, освен од IIретседателот на супот,
Квалпте-гот па работата во граганските предмети с слаб,
о

но ВО кривпчпите препмстн с МIIОГУ добар.

Во парепниот нернод '(реба да се испитаат причини-ге за
пеостиарувин.е-го на орпсптацпопите норми 11 слабпот квапитст
но грагапските предмети, 110JI да се попсипат пеопхоциите работпи
места. Ис го така потре бпо е да се доврlнат
р абопгге на
иросториото сместувагье на супот.

ооповип

CYJ(

во

КAIJЛJ(АI)I~I"

и ово]

сун го совлапал припивот па пови прецметп 11 го
намалил заостатокот за извессн броj предмета, но голсмио-г броj
на пстинп тц перешспи препмети го прави судот исажурсн. Не
зановолува
област.

1111сосгогбата со стаРlIте

предмеТII но ('pataHcKilTa

КваЛlIтетот
на работата ВрХОНlllIОТ СУД на РепуБЛlIка
МаКСДОlIнjа го ОЦСllува како добар, освен Kaj ['pafaIlCKJlTC 11
ВОIIIIРОЦССJllIтеIIреДмс'пt, каде како 11но преТХОДllата ГОДJlна е

слаб.
Аl11'аЖllраJlоста
па судннте
ОРIIСIIТ(lI~JlОlIlIтенормн.
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се ДВIIЖИ во rpalllll~IITe

на

и ово] суд работи

без поволе п броj па стру-ши соработиици
11ДРУГII работиппп оп суцската аимипистрашпа 11без подобрени
материгалпп услови во оцпос на претхопната голина.

смцво кгхгово

OCIIOBEII
Сио

р е д о пе п к а га

Макецопи]»,

на

Врхо

вн ио т суд

ili\

Ре и у бли

ово] суд, иако го совпадал приливоттко] впрочем

ка
61111

помал од претхопиата гопипа), се вброгува во рецот на I1саЖУРlIнте
супови IHtajKII го ир епвиц броjот па остапаттгге нерешени
препмети.
Квалитсто-г на работата кя] крпвичшггепрецмети с МJlОГУ
добар спорел брогот на укипатите оцпуки, 110 ка] гратански-ге
предмстн е мошне слаб.
Апгажирапостя
па супиптс е слаба JI броjот па решспите
предмети с папску нод ориентаиионата
норма. Околноста пгго
сите СУПНII иостапуваат
110 предмеТlIте од разл ичиа маТСрПJа,
спореи оцепката на Врховпиот СУД, не [а оправиува ваквата слаба

ангвжирапост.
Во пареппиот перпоп ке треба да се зголеми 1111'(1I110Т
ангажман на секо] суци]» 11 па се подобри квалптетот на работата

но граганските

предмети. Апелациоииот

суд треба да гп испита
причипите за слабата ангажирапост на супните и ЛО(1I1IOТ кнаЛIIТСТ
на ОДЛУКJlте If дn се преземат соодвеТПII меркн зn IIопоБРУВi=tlье
на состоjбата.

OCIIOJJEII СУJ( ]JO КI)j/IП,\ rIЛЛЛIIКЛ
,;

сун на РспуБЛlIка M!lKeHoIIllja оцеllува дека OBOj
суд, JI lJOKpaj тоа 111'1'0 го СОПJI(IПRlI IIj1ПJl 11пот, сс вброjупа во
lIсаЖУРПlIте судонн. Не заповолуна 1111 состоjбата СО стаРlIте
прсдметн.
КваЛJlТСТОТ па работата се оцеllува како заДОВОЛlIтелен,
освен 110 гра('аПСКIIТС предмети капе е слаб.
Лllга>кпрапоста
па СУДИlIте пе мо}ке да се Ol~ellll за
ВРХОВПJlОТ

З(lД()ВОЛIП~Jlпа,

е

ПОД

со оглсд па тоа

1I1ТОброjот

па

реIнеПJlте предмети

ОРПСlIтаЦIIОПНТСпорми.
/
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Врховниот сун на Република Максцопи]а констатира
дека
состоjбата
со ПР()СТОРIlПТ~ услови, среиствата за работа JI
фниапсискпте
средства нс с поцобрспа во оппос 11(\ ире-гхоцпатв
гоципа.
,

осцовип сэ-ц ПО кммхпово
.
Врховпиот сун на Република Макецопи]» констатира дека
OBOJсун го совпапал ПРIIJJIIDОТ па .IIОВII препмети и ГО памапил
заостатокот на перешените предмети. Mefyтoa, сепак оставал
голем бро] на исрешепи

предмети,

пораци што сулот се оцепува

како псажурсн.
Врховпиот сун на Република Макепопп]а смсга дека
пеажурпоста, е пред сс, од об'[ективпа природа - епормсп броj па
.
.
ирецмстп, а посторгист сулски состав пе може да го реши и покра]
максималиото
залагагье за псколку 1'01\111111.
Квалите-гот

на работата

добар, а ка] одиелни судии

по криви-шите

препмети

с мпогу

опиичеп. Мегутоа 110 граганските
пр е дмс.ти броjот на укпи а тнте опп у к п е голем,
така што
киалитстот сс оцепува како слаб.
11

Ангажирапоста

па супните е максималия. Ориента циопите
.
норми се остваруваат, а ка) оцдспни СУДНII тис сс ивпмипуваат.
Иl\tаjКII ja IIIJСДШЩ ваквата состогба на работите, Врховппот
суд на Рспубпика MaKcHolIJlja смета дека треба да се ПРСIIСlJlIта

.

броjот на СУДНIIТС ВОOBOj
НрСППIl1\СIIIIТС мсста
. сун, да СС 1I0IlO1JIIaT
, .

спорсн СlIстс.маТllзаl~IIJата
кваllllТСТ Kaj грагаllСКJlте

се IIСПlIтаат
нредметн.
11да

OCHOBEII
()Boj

сун

1'0

сонладал

IIpll'lIllIlITC

за

Сllабпот

CYJ(]10 IIЕГОТI1IIО
НРIIJlJlНОТ lIа НОШI преДМСТII,

а е

11 11 заостатокот,
110 lIораДII ГОJlСМIIОТ броj останаТII
IICPCIIICIIII IIPCHMCTJI сс nброjува по неаЖУРIIНТС СУПОНII.
КваЛIIТСТОТ на работата 110гpa{~aIlCKIIТC прсдмеТII с слаб, а
но к 1)111\111111
нте предмеТII
е ПСIПТО 1I0добар,
110 сен а к с IIОД
lIамалс

ста JlПf1РПОТ.

СУДlIlIте ja СОНlIап}'иаат ОРIIСПТaI\1I0IНlта порма, така
III1Вllата ангажираност
сс Оl\спуnа за занополптслна.

30

IIITO

За д(} се овозможи
по

тр с бно

е

на

приправпичкитс
соработпик.

реигавап.с на поголем броj ирепмсги,
се п о по л пат CTPY'llIo-сораБОТJIII'IКНТС
JI
места, бllДсjКII суцот нема IIIIТУ спец стручен
CYJ~ скошк 1

OCIIOHEII

Оснопси сун Ско п]« 1, кпк о Hl1jrOJlCM осиовен сун, ГО
СОВЛанал огромпиот прилив на препмети If ГО намал IIЛ заостатокот
зи эпачптслеп броj предмети, така 111'1'0 спорен ВРСМСТО потребно
за регпаваи.е на зпостатоко-г СС нброjупа во рецот на ре латиипо
ажурппте сулони.
Кпалите-гот

на работата

110

кривпчпнте

препме-ги с нобпр,

а во грагапскптс прсцмстп па грапицата пгго се оцепува исто та ка
добар квапитст.
Л пгажпрапоста па суцпитс 11покря] топ пгго спорсп r>POjOT
на рсгпспптс предмстн СС прпбпижуваат
помапку или иовекс по
ориситапиопата
норма, може JI натаму дн се поцобрува. Особсно
треба зпачитслпо да СС зголеми во рспгавап.сто
на крпвичшггс
прецметп зи полиолетин лица но истрагите и истражните ДСJСТВПJа,
Потре бно е J~a сс р азре шат к апро вс К птс 11Р а ш н 11.(\ _
о

НОIIОJIIIУП(\II,С па CIITC раБОТНII места

I10нобрпт

ilo CIJCТCMaTJl3aJ\l1jaTfl, }\Н сс

HPOCTOPJlJlTCУСЛОВJI, J\a СС II(}НМННС ЛОIII<lта <IНIШllIСJlска

состоjба
JI да СС осовреМСНII
.
.
КОМIlJУТСРIIЗal~IIJа lIа суното

OCIIOIH<:II

11 OBOj,

•

СУ)( СКОП.JЕ

J

опрс.мУВ::lIl,С-

TeXIIII'IKOTO

11

ПРХОВIIIIОТ сун на РспуБЛlIка М(}КСJtОlшjа KOIlCTI1Tllpa дска
ВТОр 110 I'ОЛСМllllit
СУН во држапата, го СОШНlдал
ПРIIJIIIIЮТ

на JlОВlIте

IIреДМСТJI

11 ('() IIClМ(\ЛIIЛ заостатокот

на IICPCIIICJlII

спорен времсто потребllО зn рсншва II,С на
заостнтокот, ВJlсгупа но рсДот на РСЛflТIШIIО аЖУРНlIте CY1\OBII.
КПnЛIlТСТОТ
11(\ р(\ботата но КРПППЧlliJТС ПРСДМСТII С МIIОГУ
ПРС}{МСТИ, така

добпр, (\ во

HITO

гра{'(IJIСКlП'С IIредмеТII

нреТХОНlIнта ГОДIlIIН

он cYHIfJa до
о

JI СС ОЦСПУВ(\

нма 1I0доБРУI\ilн,а во ОПIIОС на

како добар, пако нма

варJlрНII)С

о

cYHIIJa.
\

/
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..

испоипунап.е-го на
ориснти циоппта норма, МО)КС 11 треба да се подобри, особено но
КfНШII'lIIl1те препмети. За патамоцшо подобрувап.е на сосгогбите
потребно
е да сс п о п ол п а т
преппипепп-ге
места
со

Аша ж прапоста

систематиэацпргга,

на суцшгте

според

поссбпо стру-ши соработиици

11

записпичари

- дактилографи.

во тктово

OCIIOHEII СУД

Врховниот СУД на Република Макецони]а констатира дека
ово] СУД с ажурсн 011111ТО земено 11 110 оплелнито правни обл асти.
Квалите-гот па работата
зацоволува, 110 потребно е п
попнтаму да сс пастп[ув» да се подобри, особсно ПО граганските
препмстн.

Ан г аж ир а пос-га на супии-ге
IIрснмеТJlте што се во работа.

с соодветва

па броjот

на

I30 парсдпиот псриод потребно с да се аговемат усплбите
за рсшаван.с
на старите. иренмети ОД криви-шата
11 граганската
.
матсрита за ILITO постогат УСЛОВJI,со оглед па релатпвпо
милпот
броj нрецмсти во работа.
Потрсбно е на сс по пол пат 11 пр спвинеп итс места по
систсмнтиэнциргга - стру-ши соработиици 11IIрlllIраВIIJlЦII.
ЛIIЕJlАIНIОIIЕII

смд питона

Нрхоипиот суд па Рспубппка МаКСj\оппjа констатира цска
СУНОТС во ажурна состогба, а заосгатокот
на псрс шсшгге прсцмсти
прстставува работа
за еден месец.
Кнпиитс-гот на работата но грагапскитс прсцмсти 11 во
другптс прснмсги

С

добар.

Ан га ж и р а и о с-г я па суц и и гс
е но гр а н иц ите
Н8
о р ис нг а п ио ц и-гя п о рм а.. а нокажалс
11 ДРУГII
аКТИВНОСТJI:
нзготвува II.С IIl1фОРМaJ~llIl, 1I0сеТII на СУДОВII,учсство на C'IPY'IJIII

едукаЦlI1I JI ДРУГО.
ВРХОПIIIIОТ
сун на Република

РПСJlраВII

JI

MaKeAollllja укажува 113
1I0ч)сбата
он подобруван.сто Н8 образложеlllljата П3 одлукнте на
.
OBOJ суд со кон се УКllllуваат ПРВОСТСПСlllIте
ОДllУКII.
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осповкп сэ-ц
Оно] суд

JI

НО

ьиголх

овав гоципа остана пеажурен

суд бlJ}(еjКIf нс го

прилпвот па новите прсдмети,
.
Квал итстот ва работата ка] КРIIВIIЧl1l1те преДМСТJI е цобар,

совлапал

JШ

к а] грагапскитс предмстн с слаб, мсгутоа 110 супни нма голсми
разлики О!( слаб НОодличеп квалитст.
Аигажирапоста
на судиптс с добра - орпептациошгге НОРМJI
сс остваруваат.
Врховппот СУН на Реиублика
Макепоии]а
опелува нека
110

псажурпоста

на суцот с прсд

сс ОД обjеКТПВ1I1Iпричипи

- спормен

броj на предмети. 3атоа с потребно па сс ПРСIIСJllIта броjот па
судиптс во ОВО] сун, да сс пополиат псоплож но пвсте у"раЗIIСТII
судпск и м е сга , ка ко 11 нс 1I01l0JlIIСТIIТС М е сга за стр у чп 11
соработшщи и другн работиици ОД сунската апмппистрапи]а.
Сс о чскувв дек а со вовспувап.сто
на комшутерската
тсхиологи]»
сс припонссе за эголсмуваи.е
пп аЖУРlIоста JI
ефикасноста
па сунската управа, а со топ 11 на севкупната работа
на суцог, Псопхоцпо С на судот Д(} му сс обеэбспат потрсбпитс

ке

фииинспски срсдства.

Врховшют СУН на Република Макецони]» пето така смета
треба па сс баряат сооцвегпп решепи]»
IIЗВрНlII1I прсдмсти од областа 11(1 комуналнпте

HCK:t'

OCIIOJJEII

за големпот

бро]

услуги,

CYJ( JJO KIPIEBO

ВРХОВНJlОТ сун на РснуБЛIIКН MaKcHoJlllja констаТllра
дска
ОНО] сун нс го СОВЛnДНЛ НРНlIJlВОТ на IIOBIITC преДМСТJI JI сс ЗГОЛСМ IIJI
заостатокот,
lJорадп 111'1'0 се сметн эа IIСПЖУРСII суд.
КваЛJlТСТОТ на работата
11110 KpllВlI'IIIIITC JI 110 l'pa('(tIJCKIITC
прсдмети С слаб.
АJlгажнраllоста
на СУПНJlтенс заДОВОJlупа.
11MajKII ГИ нреДВIIД ва кв 11те lIeJlOBOllll11 состоjбll, ПРХОJ\JIfIОТ
суд смста дска Лпслttl\IIОППОТ
сун :НlеДIIО со onoj суд трсба без
одлаl'НII)С на ги Уll\РДIlIlРIIЧIllI1lТС за вакннта соетоjба JI на ПРСЗСМС
СООДНСТIIII меРКJI за I10добрупаll.е пп рнботата,
како 110 ОДIIОС на
КВCtIlТПТСТОТ,тпка JI но ОНIIОС на кваЛIlтетот на онлукптс.
I

)З

Врховииот сун ва Република Максдонига исто така смета
дска треба да сс ирсзсмат мерки за поцобруван,е на просторното
смсстува 11, е на СУДlIlIте, и пополнувагье на пактилогр афските
места, како и OCOBpcMcllynallJc на опремата.

осповип смл во кгмшвво
Врховпиот сун на Република Максцопи]« оцепувн дека по
ово] сун сосгогбата со ажурпоста е впошспа, бllдеjКII не е решен
ПРIIJlIШОТ а е зголемеп заостатокот.
Квал итстот на работата ВО кривичиите препмети е добар,
а ка] грагапскитс прсцмсти нс заповолува.
Ангажирапоста

на СУДНlIте според постигпатитс

резултаТII

с добра.
Прховииог суд ва Рспублпка
Македоип] а оцепува пека
псажурноста прсц се произлегува од гопсмпот прнлпв на IIРСНМСТJI

во по сп спп иге три

месепи

ОД

голипа-га

11

пср ампомсрпата

аIIП1)Кllрапост на сите суции,

на

Врховпиот суд на Република Максдопига смета дека трсба
сс нсиига эопгго с зголемсп броjот на стари псрсшепи прсдметн.

основиц смц по охгиц
Врховпиот суд на Република Макснопи]а

констатира

дека

и ово] суд нс го совлапал припивот па пови преДМСТII, а е зголсмеп
заостатокот
на нсрешспи прсцмети, пораци што се вброгува во
рецот на IIса)КУРlIlIте СУДОВII. Зголсмеll
с JI броjот lIа стар"те
,
IICPCIIICHII

IIРСНЫСТН.

на раБОТ<1та по КРIfВIIЧlIlIте IlpCHMeTII нс
а нста с оцснката 11за кваЛIIТСТОТ ВО граfаllСl<пте

КваЛJlТСТОТ

задоволува)
предметн.
ЛНП1Жllраноста на СУПlIlIте е добра,
ВРХОВIIIIОТ сун 11(1РспуБЛlIка МакеДОlllljа
смста дека с
1НYll)сБJJОпа судот да му се обезбедат JlотребlllIТС (11I1ШНIСIIСКII
средства 11псопхоДната стручпа ЛJlтература.
Како сдна од ПрИЧIIНIIТС за песопладупан,сто
на ПР"JlIIВОТ е
голсr-.НIОТGpoj lIа ПРСП.,.,IСТП примени по последните три месеци IIРСКУ 4.300.
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Во нарсппио-г

на супните

11

псриоц трсба да се попобри

апгажпра иос-га

кпаЛlIтетот па пиппата работа.

осповкп смл во пгипвп
Ос ппв н по т сун во Прплеп го совлапал
прпл и во-г во
пэвспгташата
1'0)(1111(1 11 го памалил
заостатокот
од прстхоппата
годиин, со што се потврдува нагорната линп]» во работата па ово]
суд.
КваЛJlТСТОТ и а работата
по криппчшгге
прецмс-гп нс

задоволува, а иста с сосгогбата
препмети.
Апгажпраное-га

11

па повекото

со квалптетот

во граганските

супии по ово] сун е добра

11

се

остварувапт орисптациопитс норми.
За поцобрувап.с на вкуппитс рсзултати ПОработата па оно]
СУД, потробио е да се реши "РОСТОРВНОТ проблем, понолнувп.ето
па ра бо тпите места препвииепи со ситсматизациртта,
како
осопрсмснупап.с-го
на техпиката за 11 ишувап,е.
ИСТО така трсба да се PCHIII проблемо-г СО пспос-пп-от
фипапсискпте
средстна за нормално работеп.е на СУПОТ.

JI

11(\

осповкп сэ-цНО гвсви
И ово] суд го совлапал приливо-г па пови прецмсгп, ко]
вп р о ч е м бил помал ОД пр с тхоцп а-га го дпп а 11 ГО па ма л ип
заостатокот
од иретхонпата гоипиа.
11MajKJI го препвиц броjот на пезавршеиите
прслметп ко]
прстставува работа за пваипол мсссци, судот може на сс смета за
a)l(ypclI.
КВCt.)Ш'IСТОТ на работатCt. е

се УПIте

подобрсн во O}~1I0CПCt.преТХОj\lIата
к(\ко слаб 11по КРНПIIЧllJlТС 11 по

се ОЦСlIува
"paf'aHCKIITC предмети, а JIоеДIIНС'IIIIIТС реЗУЛТCt.ТIIKtlj СУJ\IIJ1ТС
знаЧJJтелно сс раЗЛlIкувант.
Аllгажнраноста
11(\ СУДIIПТС пе З(\}{ОПОJlуна
11 броjот на
PCHICIIIlTC предмеТII
е НОД ОРIIСJIтаЦlIовата норма. ГlрОIIУIIfТСIIа е
ПРJlЛlIката нрп намален
ПРIIЛJlВ па предмети
ДС\ сс намаЛJl
ЗJlа'IНТСЛIIО броjот IIЯ IICPCIIICIIIITC предмстн.
ГОДlfна по

/

'.
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I

J

Во

п

поголеми

а р

сц

пи

ог

псриод

инци видуални

потребно

папори

с

да

ГО

на

сулии-ге

подобрат

вп

ож

ат

каалите-го-г

11

кваптитстот на спо[ата работа.Исто така па оргапиэапиопеп плап
треба на се направи обиц за СIlСЦJljаЛllзаЦlljа на .СУДIIJlТСза работа
по опрсцслсц 13I1Д на предмети.

осповкп смц НО CI'I)yrA
Основпио-г сун во Струга ГО совлапал
приливо-г на попи
прелмстп
к о] 611Л помал од претхоппата
гопипа (110 поради
голсмио-г бро] на перешепи препмети се смета за псаж урсп суд.
Кналитето-г на работата во крипичните 11 110 грагански-ге
прсцмсти нс заловолува.
Алиаж ирапос-гина суцпите С но рамките на оиептапиоинта
норма.
За попобрувап.ето на сосгогбите потребно е па се поиолнат

работиптс

места продвицепи со СJlстсматизаЦlljата,
особено со
СТРУЧIIН сор аботпи пи, нриправпици
JI даКТllлогра(I>II,
како и
поцо брувап.е на матеРlljаЛllата
о бе.збспсиост 11 просторното
смсстуван,с.

ЛIIЕJIАI(НОIIЕII

смц IIIТИII

Анелациоипот суд во 111'1'1111 го совланал приливог па повите
препмс-ги
во текот па годинат-а 11 С апсо лутпо ажурен суд.

Трасп.ето на наставката
разумсн рОК.

с кратко

Кваэште-гот на работата
11 а 11 регхошнггс

е добар

11

се обезбенува

11 осетпо

суцеп.е

ВО

попобрсц но оцпос

тонини.

Апгаж ир апости на суциитс, како 110 прсцмстпата така 11 110
вопирсдмслпатв
работа с на потребното ниво.
Врховпиот суц на Република Ма кецони]а смета нека иоссбно
треба на СС 11(11'11(1(::11ангажирапоста
на ово] еун Jlа РСlllаПНlI,СТО
па

старите

ll1ТО дава JI ОllредеЛСlI1I резултаТJI како 11
.
1I0ТllгшtТIIТС УСIIССJl во вовенув«н,ето на КОМНJУТСрНЭПЦIIJата.
прсдмети

РепуБЛlIка MaKcHoJlllja им дава цслоспа
на HalloplITe 11на 1I0MOIIITa НIТО АпелаЦIIОННОТ сун ja

ВРХОВIIIIОТ

ПОЩНlIка
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сун

.

II(}

дава па оснопнитс суцови за нопобрувап,е на оппггата состогбн на
работата но врска со инвпата ажурпост и квашггетот на работата,
како 11 пр:! решаваи.ето
на старите предмети и се очекувя опне

активпости успешно да нродолжат и по оваа гоцппа.

осиоввп

CYJ( J10

ввгоио

Врховппот суд па Република
Македопи]а
опснува цск а
ПРОДОlI}купа позитивпиот 'Jl1СПД за поусисиша
работа на ово] суд,
така што СУДОТja поститпил потре бпата ажурпост.
Квалпто-гот
на работата
нето така IIРОДОJI>купа да сс
поцобрува и энцоволителеп,
како по целост, така JI 110 опдслпи
СУДIIII.

Аигажираноста
на суциите НСТО така е эвповолителца,
110
та а тре ба да сс поло бри во РСlпапаll>СТО па оставппск
ите JI
грагапски-ге JJЗПРНШJl предмети.

во

ппрспп

иот

пеРIIОД

JI

патаму

работната ангажирапост
1Н} суцшгге
граганските JlЗВРНIIIJI нрсцмети, како
на квалитстот па работата.

осноики

CYJ~ во

треба

па

сс

згол

сму

иа

по оставиискптс
11натамоишо
подобруваи.с

особсно

JI

випицх

Оно] суд ГО совлапал ПРJlJJIIВОТ па нови препмети и го
памалил эаостатокот,
така пгго сс смета за релаТJlВНО ажурсн
сун·
I{ваЛIIТСТОТ на работата

запополува.
АнгаЖllрпноста на

преНМС'Пf

сун на

11во гра('ННСКIIТС

нс

ГСllуБЛJlка

ПОСТJlГJlУВНII,С

СУДIIIIТС CIIOPC/{ OI~CIIKaTa

MaKcHollllja

130 пареДlIlJОТ
за

ВО КРИВII'IllIIте

па

МОЖС дП

ПСРIIО/( СУДОТЧJсба

сс смета

на BPXOBIllIOT

за заДОВОJJJlТСJlJlО.

позаСIШСПО да се ШIГНЖНрn

l~еЛ()Сllа а}КУРIIОСТ, оtобеilО

по JlЗПРllllIfIте

11

lta сс Jlодобруна кваЛIlТСТОТ
па работата. ГI()'11>еБIlО с да се 11(1)0111111CTPY'1fJO сораБОТJIIРIКОТО
место 11да се подобрnт условитс за работа.
КРШНf1II1I1ТСпредмеТJI, како

п натаму
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осповип

CYJ~ по

лелчкво

Врховп IIОТсуд на Република Макепони]»

го

со вл анал

пр IIЛ ивот

11а

повите

оцеиува цска суцот

препмети

11

пам ал 1111

ГО

эаостагокот, 110 пораци се уште големист бро] перешспи IIPC/~MCTII
НС може ла се смета за ажурен суд.
Квалитс-гот на работата 110 граганските препмстн с добар,
а во крипичпито ирсцмстп послаб.
Ангажирапоста
на судинтс е по рамките на ориситациопата

норма.
Во нарСДlIIlОТ псриоц треба да СС насгогува да се зголеми
..
а пг аж ир а ио ст-а на супи игс што кс о во з мо ж и па га мо шп о
поцобруван.с па аЖУРlIоста како 11 на кпалитс-гот на работата.
11осе бен ир о бл с м Н3 она попр а ч]« претета вува
цостнвувагьсто на сулските пномсна што вшпас па постигпупаи.ето
на полобри реэултатп во ажурлос'а на СУДОТ.

основеи смц но кочвпи
Прхонпиот сун на Република Макецопи]» констатира цска
с п ос-ги гн ат НClпрснок по работата
на опоj суд ПО оцнос на
прстхоипата

годипя.

,

Совл aJ~a11 е IIР IIЛ 11ВОТ Н а пов НТС прсдмегп. 11а мапсп е
за остято кот 11а псоцл YtlClIlITC
прсцмеги 110 пораДII се упгге
t

голсмио-г бро] исоплучени прспмстп, преп се ВО ирскршочпата
11
IIЗВрlIlIIнта
област, СУНОТ се смета за IIССI}КУРСII.
КВНЛIIТСТОТ на ДОIIСССНIIТС ОДJIУКlI С НОД 1I0CTojllJlOT стшщ-

ард.
С:УНIIIIТС
остваРУВillI.сто
ЗГОЛСМСII

Gpoj

ВО

I~CJlJllla

lIа

сунскатн

Н3 ОДЛУtIСlII1

IIмаJlС

lIоннгаЖllран

ОНIIОС

<1>УJlКЦlljн IIIТО сс

СфСКТУНРll

аlll~аЖJlраll)С

0PIICIITaJ~JlOIlf}Ta

норма,

на

СУДНIIТС

а СУДНIIте

потребllО е натн.мОJlIIIО
кон не Jft JlСJlОЛlIуваftТ

.

IIITO Ja JlСIIОJllIувнат

заJ~ржат таКВIIОТ трсщ{, ИСТО THKll lIотребно
(IJ)'IIKI,llja KOMJljYTCPCKIIOTСJlстем.
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со

предмеТII.

3(1 1I0доБРУВНII)е на состоjбнтс,
1I01'ОЛСМО

во

да

го

с да СС стаВII ВО

.i:

I

t

I

сэ-ц по }> Ацовиш

осповгп

Врховпиот суд па Република Макспопи]» констатира дека
залож бптс за поцобруиап,е пи состогбите во ово] СУН нроци]» со
ПЛОН
11 п о п ож б ага е з п ач птс л по п оц о бр е п а во о д но с на

претхоцгпггс 1'0/(111111.Ово] суд ГО РСIIIIIJI IIРНJI JI ВОТ па ВОВН прсцметп
ВО ТСКОТ на гонипата If 1'0 11(\10.1(1111111
заОСТ(1ТОКОТ
11 СС смета за
рслаТJlВНО

(ОКУРСJI

Киалитстот
cYHIIJa, 110 сспяк

суц.

на работата с различен

011111'1'0

Ап гаж ир а поств

11

паРJlра

земсно нс заповолува.
НО

работата

суцп]« НО

0)\

.

пи супиптс

ВО

пс ли па

11

поециисчно С па зацоволитслпо НИВО.
ВО парсдниот период кс треба ди продолжи поэптпиипот
трснД на работа, а посе бно внимание требя да сс носисти 11(1
извришнтс прсцмсти, потоп па рсгиаиан.сто па старнтс прсцмстп,
како 11 11(1 лоцобрувап.сто на квалптстот 11(1 работата.

оспоивп смц во свкти пиколг
и

сун го совлапал

прплпвот пп пови прсцмсти 11 го
памапил заостатокот па псодлучепите прспмсти оп прстхоцпата
година, но поради голсмиот бро] пеодпучспи прсцмстп, глнипо О}(
областа на прекрпюцитс
JI извргпуваи.ето,
суцот вс може да СС

смета за

ОНО]

(\}КУРСII.

Кпалитстот

11а

цопсссппте

ОДЛУКII,

како во

K{HIВII'IIII1TC

11но гра{'aJIСКIIТС
прсдмеТJI е нсзаДОВОЛlIтелсн.
АllгаЖllраllоста
на СУ/ЩJfТС СС ОЦСlIува како
11 СС ДВIIЖII

З(I

во

IIНДМIIIIУП:lII)С

11РС}\ВIIДСIIIIТС
НОIIОJlIIIIТСЛIIII

за

раМКIIТС
М сета
УСllлбll

ОДll У'I У IHtJ'.C

I101~обруваll)е

со
11(\

сост()jбптс

заДОНОJlIfТСJJIIН

норми.

lIa ОРIIСIIТШ~IIОllата
11(\

потребна

СJlСТСМ ilTJI:H\I\lIjaTa

с да сс
JI па сс

ПОJlОЛIН1Т
JI а 11ра ват

CYHHIITe 11 на аДМllIlIIстраТIfВIIIЮТ

но гол см бра j преды еТJI, а з а

'Нl КIШЛIIТСТОТ

lIа

така

донссеНllте

СУ ДII

К<1}{ар

НТС JI за

ОДЛУКJI.

OCIIOJ~EII CYJ~IJO сrIJУl\IИI~Л
ОСIIОПIlIJОТ СУН ПО СТРУЫИJ\(\ ГО совлаJtЮI
lIа преДМСТII

11РСНJIIЛ ЗIНРIIJТСЛСII

ГОJ{IШll, IIIТО сскнко

броj

С pC~JYJJTaTIНl фnктот

ГО/{ПНШIIОТ IIРJJЛJfВ

ПрСJtМСТII oJt ПРСТХОДIJ(lТn

дека по ОВ(lа ГОl\ШIl\ СУНОТ
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зн IIРВllilТ работи JЮ 1101111 состав. Сспак, пораци се упггс голсмио-г
Gpoj IIСРСIIIСIШ прсцмсги, вред ~C во областа на прскршоцитс
11
ирскршо-шитс санкции, СУНОТ НС МО)КС да се смета за ажурсн.
KBrlJJJlTCTOT па работата
е добар и сс пвиж и 110 пагорна
л ипи]», со тон 111'1'0 треби да се понобри но граганскитс прсцмсти.
А игажирапоста
пп су ншгге посцине \1110 11 во целина е на
эадоволитслпо

1111ВО.

Нрховииот суц на Рспубпика Макспонига смета цска цобрите
ПрОСТОрНII условн, псиосиата
екипирапост
со суцскиот
кадар и
КОМlljУТСРIПllраllоста
и а по стн п к а т а се добра оснона
за
иатамошпо поцобрувап.е на состоjбнте
во СУНОТ, а со згонемеи
л ичсп апгажмнн па суппите особсно на прекршочпитс
предмети
и 11З вр 111 У В а 11. С то 11а 11р СК Р 11J Оч 1111
те с а 11к Ц 1111,и а ко 11 Д о ССга
покижилс извопрсдпи рсэултатп, како и со посе бпо знлагаи.с за
р с шав агьс п а нсрс шс пиге парп и чп и п р спмс-ги,
може
на сс
постагпат рс зултати игго СУНОТКС го пброjат во редо-г па ажурпито
супови.

осповвц сэ-ц

ВО

ппип

и ово]

СУН го совнидал гоциишиот прилив на прсцмсти и го
памалин з аостатокот ОД прстходната гоипиа за зпачигеле п бро]
I1РСД1>1СТJI,
така 111'1'0Сllоред времето потребно
зn РСlllaваll>е на
lIepClIlClIlITC JlРСДМСТII, влсгува во реДот на рслативно аЖУРIIIIте
CYJ~OBJIосвен но I1PCKPIIICPIIIIITC предметн.
КваJlIIТСТОТ на ДОIIСССНJlТС ОДЛУКII ВО КРIIВlIЧIIIIТС нрснмеТII
с 1\11101'У J(обар, додска во {'pafalJCKIITe tlpeHMCTJI нс З(ЩОВОJlува.
ЛlIl'аЖllраllоста на СУДНIIТС во КРНВIIЧlIlIте нреДМСТIJ С ПОД
opllellTaJ~IIOllaTa
норма 11нма МОЖJlОСТII тоа Hn сс ЗГОJlСМII, допека
во l'pal'allcKIITC
IIРСДМ-СТНС lIa :J,ЩОIЮЛIIТСJlIIО IIJlВО 11сс ДШIЖJl во
рамките
на орГJlСIlтаЦIIОllата
IIОрМН.
За lIаТ(\МОIlIlIO I10нобрунаll.с lIа состоjбllТС ПО'I-рсБIlОС сс
рсшат ФIIIIШIСJlСКIIТС JlроблеМlI, особено во врска со IIлакаll>СТО
на Зl'ОЛСМСIlIIТС I1TT ТРОIIIОЦJl 11 на другите
нздомеСТII,
да се
ПОВРIIШ IIPOI~CCOT Н(} ком (JJутсрпзаЦIIJа заПО\IIЩТ со ОРГННllзаЦlljата

на

..

на IIрОСКТlIте

ФЛР~

1\0 реГIlС'll)ll't'f

.

11но ПРСКРlI10111111ТСIlре}'МСТII,

да сс JlОIIОJlllат преДВllпеllllТС места за СТРУЧIIИ сораБОТlllIЦJl
11
ПрПllраlШIII\1I 11да НРО}\ОJlЖIf ЛIf1l1шта и колективната
сдукаЦIIJ3.
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Врх овнной) суд на Рейубяика Л1акедонн]«, вра ос/юва на
член 35 сиию 1 алнне]« 3 од 3(11(.0/10111 за судоешйе, По р асйр автйа
за случуван.оит
оо Осноениолй суд во Кройюео "(1 30 марй] Il 1
айри:« J 999 iОс)'lJlП, НП ОПllllllпiliп седннца одржана на 4 ма] /999
20ди}/(/, 20 уйюрди следнойю

1\'1 11 С Л Е 11) Е
1. Врхоппиот сун на Република Макепопп]а
на 30 март JI 1 апрнл 1999 гопппа, во Осповпиот

констатира дека
суд во Кратово,

прстставшпш
на Минпстерството за впатрсшпи работи и на
Управата за [авпи прихоцп, презеле активности за прспаиап.е
барап.а за изпанаи,е он Суцот нврецбп за IIрстрес на ДС1l0ВlШТС
на "Силскс'' JI
а но врска со члсноппте
постаика.
IfPOCTOPJlII

ДРУПI

ПрОСТОрIIП,

согп асио члсиот

198 - 202 ОД Законат

147

эн KpIlBII'III(lTll

2. Во прскt1 со издаинн.сто па нарснбитс IIITO биле ОД итсп

карактер

, Врхопппот суд па Република Макспоии]в оцени дск а
во ОТСУСТНО па нрстссдателот
па Суцот 11пеноволпата УРСНСIIОСТ
ва прагиагьсто за пеговата замспа п замената
на J(СЖУрIIIIОТ
истражеп СУДlljа, Осповпиот сун во Крятово не бил оргапианрап
за да може УРСНIIО JI навреме да 1'11 пзnрпш раБО'I1П'е oJ~ cBojaTa
1Iа}~ЛС)КIIОСТ, 1l0ра}\1I IIIТO HOIIUIO ДО НССООДIJСТIJООДlIссуван)с па
СУДНJlТС 11нраБОТСIIJlте

во

судската

аДМIIIIIIСТРЙЦlljа.

3. ВРХОВIIIIОТ сун на РспуБЛJlка М;lкеПОlшjа,
IIPCHitJHIJl,eTO
на баран.ата Зt1 I1ЗДaJJЩI,С

дска
ВРСТРССII

сс ОПВJшало IIОД IIсвообнчаСlI1I

НСТО така, смста
11(\ ННРСП()IIТС

IIIТО

ОКОЛНОСТII,

за

нс

соодпстствува на 11(}'1I1110T
на ОПllJТСIIJето MCty пржашштс оргаНII.
Имсно, зараДII Hpc}\aBHIIJC па бяран)атп за IIЗ1\lIШНI,С lIа нарснби
зn IIрстрес,

во судот ПЛСГJlС 1I0векс Лllца 01\ МПНIIСТСРСТВОТО
за
впаТРСJlIIIII
рпБОТII 11 ЛJlца коп IIС сс лработеllJl
во ова

MIIIIIICTCpeI1JO, 111'1'0нс 611110nооБН'IаСIlО IЮ досеГШlllшта

1. lс

за

ова, ВРХОВIIНОТ сун 11(1РСIIУUЛJlка
смста нска па(IIIIIОТ па ПОСТ(lпунан,сто - ПЛСI)'ШН'.сто

BIJY'HTajKII се но MOTIIBIfTe

МаКСПОПlfjа

11(1 IJОВСКС ЛJlца ОН МНJlJlСТСРСТ1ЮТОза ппатрсншп
УlIрапаТfl

за jаВПllllр"ХОДII,

доонваlf,ето

JlIНIК'IlIКЯ.

lIа

пярсдбнте

ра()ОТII

во ОСIIОВIIIIОТ сун ПО Кратово
ЗИ претрсс,

покажула

JI

на

эпрадп

дека нс се ВОПСЛО
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цовол ио смсгк а за послсдицитс

111'1'0

ОН такното

иостаиупаи.с

можнт на пропзлсзат
по угисцот- 11 достоииството на СУДОТ и
о ргнп итс ч и и IIрстстаШIIII\1I
сс, како
11 за самос-горгос-га
нс з ави си о сл-а н а СУ}(ОТ и особсно
за lIaT3MpILIHJlOT тек

свсптуалпата
постаика преп судовигс.
4. Врховииот суд на Република Макспопи]»,
.
,

на
JI

на

по раМКIIТС ва

своргга законски ивцлсжиосг кс IIРСЗСМС меРК1I за JlСШlтуваll,С на
СВСII'IУt\Л 11
ата

оцговорпост на прстсслателот на Осповннот СУД по
Кратово 11ва судиито за III1IНIIIOT иридонос во случуван.ата но
с упс к иге НрОСТОрJlI1 на Оспо внпот СУД,а Прс тсспа-гепо-г 11(\
Врховпиот сун на Република Македоии]а, ОД аспскт па BplJlClI,eTO
на сулскита управа КС побара оп ирстсснатсиот на Аислациоппот
сун да ja исшгга состп[бита во врска со оргапизпраноста
11урсдното
11 иа ирсмс пото npIIICII.C
на р або тите но ово] суд. Исто така,

кс

Врховииот СУН
побира ОД прстсспатслот 11(\ Осповппот сун во
Критово па ja исиита ОНГОНОРlIоста па опдслнп работпици во
апм 1111IIСТРП 1~lIjата 11а судот во вр шси.сто
па 1111
ВIIIIТС работпи

зацачп п почитувагье на опредбите на Суцскиот деловпик.
5. Врховпиот
со cBojaTa

сун на Република

1I0ложб(\

Максдопи]»,

по согиасиост

ННДЛСЖIIОСТII, НО опа а
IIРПЛlIка
НС наилсгува
по свснтуалнитс
IIРС'lскорупаlЫl
на
эаКОIIСКIIТС ОНЛНС·IУВall.(t на служ6еllllТС
Лllца но СllУ'lупаll,аТёl во
()CIIOВlIIIOT сун во Кратово JI заклу'ill I\CJlOKYIIIIIIOT MaTcpllj,\JI со
КО] раСllолага да го достаВII lIа УНIIД 11ПОllатаМОllша HOCTallKa lIа
ННДJlСЖlIlIте држаВlIII оргаНII (МIIJlIIСТСРСl1~ОТО за nIlНТРСlIlI(1I
раБОТII, МНIШСТСРСТВОТО за ФIIIIШIСIIII 11J аПIIОТО оБВlIlIlIтелство

lIа

усгавпа

11заКОIlСКII

MaKcHoHllja).
6. ВРХОВIIIIОТ сун на РспуБЛIIК(\ MaKcHoIlJlja очек)'па дека
Вланата IIt\ РСlIуБЛlIка MaKcHollllj(\) во IIнтерес на за'l)'вуван,с
па
РСllу6лltКn

.

caMOCTOJII:lTa
ЭnКОlll1ТО

.

п JIсзаВJlспа JJОЗIIЦlljП

BpIIICII)Cна

lIа

ОВЛ(1СТУВ(lIl,ата

СУНОВIIТС11 праlШЛIfОТО 11

па оргаНlIте па Уllравата,

КС

СIlте ОКОЛНОСТII но врска
со ОДIlссуваll,СТО
па
IIРlll1аПIIJlЦНТС на МIIНJlстерството
за BIIHTPCIIIIIJI ра()ОТJI JI

1'11 пспита

у правата

за jаПlI1I

приходи по ОСIIОППIIОТ суд во Кратово, особсно

ОН аспскт на рсфлеКСlIте
углсд()т

J(
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ОД Т"КПОТО ОПJlССУВ(НI)С по

l~OCT()JlJlCTBOТOПИ СУДСТВОТОJI на

11 IIHTaMOIIIIIOTO
HOCTaIlKa.

НО jаппоста

JlраВIIЛIIО

органите
noдeJl~e па управната

11(\Уllраllнта
JI судската

оиштьт»

с е д н и цп на Вр хо в ни ой; суд //П Ре й у б п.и кп
М акедонн]« одржт т на ден 27./2./999 Еодипа, По сйроведенайт
р асй.р а аа йо

tUО'lкпПiп

од д не вни о Ш ред - У1UОРОУОП/ЬС

ЗПКЛУ'lОЦlli7iе

йо Повод

J1l1фор.маЦlljПllЦl

Осноснитй суд
следтийе

60

Геог ели]«,

СО

на

за сяучу оап.аш«

мноэинсиюо

1/(1 lЛПСООll

ОО

ги усвои

з А к л у Ч о ц 11
1. Оп иггв т-а с е дн и иа ja и р пф а ти 1111формаЦlljата
11(\
K.oMJlclljaT(\
опрсцслсна ОД страна 11(\ седнипата на сулпито 110
НОНОД случуваи.ата
во Осно вп ио т суд по Гепгсл и]» на ДСН
16.07.1999 гоцппа.
2. Врховипот сун на Република Максцопир, 111 оцспуна како
исприфатлпви
11 спротивпи па Уставот
11 закопи-ге оцпссувап.ата

па органптс за виитрспшп работи со повикувап.сто

Ш1

сулиигс

11(\

разговор за копкрстпи препмети, со 1111'0 директно сс ВJIJIJ(JC па
самостошос-гл
11 пеэ ависиостп
на супните JI пивп по-г суписки
ниппггет, IIIIТСГРНТСТ 11 имушгге-г.
3. Врховппот
сун на Ре пу бл икн Македо п и]а по се бп о
заКlIучува иска треба па суципте ОД Осповниот сун ВО Гсвгели]» 11
на другите суции ва СООДПСТСН начин IlРСКУ заецпичкп состппок,
совс-гупап,с 111111110 писмен нат па 11М СС укаже 'Н1 по грс бата па
пипно 11)1'1110 апгажпрап,с но запгпгга на закопитоста IIП 1IIIВIIHTa
работп JI по ЗШIIТlIта на СОПСТВСllата пеЗПППСJlОСТП caMocTojH()CT,
како 11IIМУIIIIТСТОТ, во случаll Korn ОД ДРУГII држаШIII оргаНII 11
НРУПI

на

C'll)YK'IYP"

ОПНС ВРСДН()СТIJ

4.Поссбно

на .му СС

ОСНОВIIIIОТ

СУН

по

укаже

ГСПГСJIнjа

ОНIIССУВНII)С

ВО OBOj С1Iучнj

ОДНССУПnll.с
Г'СПГСJJlljа.

ПРIЩОIIСЛ

за

кс 611/(ат П()ПСДСНII
па ЗЯМСIIJlК()Т Jla
ВО тоа

прсмс

НС 6П1l0 СООДВСТIIО
OВlIC

случуnаlf)а

по

JlpaIlJaIl.c.

прстсенатслот

дека

нсговото

If ДСК(\ JI Toj

во ()СIIОШШОТ

СО топ
сун ПО
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111.

кхзпшю

ПР AJJO

1. Од природата

11 СlJоjстпата

C(lojCTB3 па пбиипстипт записи

на ирсцмсгот

како

дали КРШJJI'IНОТО дело

ОН нсбрсжпо ст" с CTopellO ОД свеспа 111111
иссвсспа

о п о б Р (13 11О Ж е Il

JI

ОДличпитс
"Убиствп

исбрсжно ст.

11С то:

Основпио-г сун по К. обвипстиот 1.13.ГО огласил зн ВИНОВСН
3,. К))IIШI'IIIО ПСЛО "Убистпо
од пс брсж пост'' ОД чл си J 26 оп
Кривичпиот закопик 3(\ HcjCTl\lICTO подробно опишапо IЮ изрскита
11(\IIресуната

ОН 3 -

'11)11

НСЛОго осудил на казва затвор во трасн.е

11З(1такното

годиии.

Таквата прссуда, РСJlшваjКII 110 жалбата на о бвппстиог,
Аислациоппот суд во С. ja потпрцил. После правосилиоста па
прссуцата осулсниот прску свогот бранител ДО Врховпиот СУН 11(1
Рспублика Ма КС}\О 11и]а попиесе благовремено барап.е З(\ вопрслпо
ПРСIIСIJIIТУIН\II.С

па

прапосил

пата

IIрссуда

поради

СУIIIТССТПСIIII

поврепи на Закопот за К[НIПIl'ша постаика 11пораци поврепи па
Кр ипичпиот законик. 130 баран.сто по битно сс папенува дека

погрепшо

бино пнвецспо но

ПРССУДIlТС

дека ссуденпот

вршсп

стражарско-чуварска

цолжпост. За топ ниту бил обучсп, нигу имал
рспгепие 11 формаппо исмая такно работно МССТО. НС било точно

цска нс бип задолжсп со пиштопот од што произпегувало цска
сt\МОJlllllцпjаТIIВПО
го НОССЛ ПIIIlIТОЛОТ. Иако псмал покумснт за
заДОJ1жунаJl)С,ОД IHPIIIIIOT како СС lJостапулало по ПРСТI1РIIJt\ТIIСТО,
МО)КСJlО да се заКJlУЧII дска IШIlЛ'ОЛОТ служБСIlО ИМ БJlЛ повсрен,
КПКО нему така J( на 1\РУГJlТС кои Ja ПРUlеле стражарско-чуварската

.

ПО}ОКIIОСТ.
llТОРОСТСIIСIIПОТ
ЗIНlел

дек(\

IШIlIТОJlОТ бил

ПС одгопорпл

111\ПРННIНII
,

ЗППСl'fаРIIЛ фак'гот нал 11ОСУДСIIIIОТ
РСIIС111рап11откачен. ИС'I\') T(\KI\ TOj суд
..ето "ЗОПIТО ако ОСУДСIIIIОТ знасл нли

суд го
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•

да испука, го
носел со ссбс во JlojacoT, со што ДIlРСКТНОго заl'розувал и своют
ж ивот". О'ггук а иронэлегувале
пе ка осупсипот не 311аС1l пека
можел

)~a знае нека

1111111'1'0110'1' бал

откичоп

11 МОЖСЛ

шшгголот можел да пспука, JlОРНДII 11.1'1'0со него сс одиссувал како
со Щ)СJ~I\1СТ ОН ко] IIС постоп нскаква опасност, Второстепенпот

суц не оцговорил на жалбсппот навод цска пред осуисииот на го
зсмс 11Ш 11ТО JJ ОТ, нспоэпато ЛИЦС ВСКС яспукало ОП истпот. Сите
свепоци потврдиле

пастапот

цска пппгголот

сс УТВРДIIЛО

дска пс поз пато лице

бил

1I0ЛII СО 8

метка,

а после

дека имало само ецеп мстак. Тоя зцичело

оставино репетиран 11 откачен СО мстак
по цевката. Опоj момспт бип важсп за свсста на осуцспиот дали
IIШIlТОJlОТ
бил во состорба ДН IIСlIука 1Н! допир па орозот. И да
немало метци но IJJаржерот не било ОН влнjаllllС затоа што се
работело за мстак во псвката, за ко] осуденпот нс знаел JI нс можел
да знае нека постои. Второстспспиот сун морал аргумсптнрано
да JlojaclIlI ОД кон JlРIJ'1I111J1
нс нрифитил цска осудспиот без вина
го изиршил КРIШlfllJJОТО дело 11 дска ~e работело за случаj 111111во
Kpajlla
JlIIJJllja дека дслупал со Jlсснесна Jlсбрежност.
За
JlСIIОЛllуваll,СТО на КРJlВJlЧIIОТО HCJIfJ ПОIIJlСКlIте СУДОВJIморнле да
lIанрават
раЗЛlIка MCf'y спеснн JI JlесвеСIIС\ небрежност.
Од
1'0

JlЗIJСССНlIтеIIрlIЧШШ но бараll)СТО се IIрсдлага IIСТОТОда се уваЖII,
I1РССУ)~I1ТС
lIа двата IIОШIСКII суда УКlIнат 11 прснмстот
враТJI на
),

I1011TOIHJO СУНСII.с.

ВРХОВJlIIОТ суд на РеllуБЛlIка MaKcHoIlllja
110 оцена на
JI<lIЮj(J1ТС
IЮ бараll)СТО за напредно ПРСIlСlIIlтупап.с па праВОСIIJlНCl
побиваНlIте JIрССУДJl11 останаТJlте СПIIСН во преJ(метот,
КОJlстатнра:
Бараll,СТО е НСОСlIоваIlО.
Во СЛУЧlljоn во бар,ан,ето зн НОПРСДНОIIРСlIспнтуваll.с па
JlраВОСJlJlllа
IIресуда нс се наведеНII заКО)lСКIIТС ОСIIОШI нрз кон се
1I0ДlIссупа баран)сто. МС{'Утоа, ОДизнссеНlIте наВОДIIОЧIIГЛСj(JlОс
"
,
нска со ПСТIIТСсе става нод ЗllаччтеЛIIО СОМIIСIШСIШСТJllIитоста
на PCIIJaBll'IKIITC <l)CtKTlI.JtIСIIJпунаjКlljа но таа смнсла праПОСJUIllата
IIрссуда,

Ilрссуда, опоj СУН IHlota дека JНIСТИJIlfтоста па <l)нктите УТВРДСIIII
со одл)'ката
ПРОТIIВKoja е IIОДlIгнато баРaJl>ето пе се донснунаат
под нпкакво сомпеПlfС и дска lIа правилно п 1I0ТПОЛlI0 утnрдсна
фаКТJl1Jка Jlоложба правилно е ПРrlмепсто материjалпото
право.
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Песспован

с паволот

во баран.ето

за пемаи.с на

СВССТ

ки]

осупспиот за можиост за пастапувап.е штетпа послепица. Оценка
.
.,
е на ОВО] суд дека осуцепиот имирсп ги во предвид пеговите лични
.
.
свогств а, ка ко 11 прироиата па препмсто-г со КО] е СТОРСНО
КРНШIЧIIОТО нсло, 611Л свесен за можпите иоспеппци, МС("УТОН
лакомислено постанил. Фактот IIITO осуцеппот пемни иоэнаваи,е
во ракуван.е со пипггол, упггс повекс укнжува дека 61111 должен
со особено вппмапие да 1I0стапупа со истпот. IfMFljKII ja во препвпи
приролата на пипгголот, како особсно опаспо средство кос бара
вниматолио раКУВШJ.е, а во спротивпс може да ДОВСДС ДО псса ка 1111
последици,
Спорен барагьето за попренно преиспитувап.е во случаjот
немало КРIШlfllllО дело, туку се работело за случа] илп во краjпа
лшшjа дека осуцсипот целувал со нсспссна нсбрсжпост, а НС со
сисспа пс бреж пост. Ово] суп оцепува дека таквите наводи сс
неосповани.

1Гссвсспа псбрежпост 611 постосла кога осуцспиот ве 611 бил
спесен за можноста ОД нвстапувап.е на пггетпа иослсцицн, ияко
спорен ОКОЛ постите и според своите лични своютва бип цопжсп 11
можел да биде снесен за таа можпост.
Свеспа псбрежиост, пак, 110СТОl(кога С'~'ОрlIтеJlОТ бllЛ свессн
дека пораДJl сторуван)сто 111111 JlеСТОРУПt1I1)е'l'О на IIСКОС Jl.CJCTBIIC
можс да IIl\CTaIJJIllIтетпа I10слсдш\а, 110ЛСКОМllсленоСМСТ()Лдска
мо}кс П(\ Ja СПрС'11I111111 дека таа нсма да IlnстаПII.
Во СЛУ'lС1jовОСУДСIIIIОТракувал со огнсно OpY}Kjcза кое бил
свессн дека I1рстстаиупа опасно средство 11 HCKt1 С lютребl10 со
НСТОТО да ракуна со особсно IНllIмаПIIС. ОСУДСIIJlОТ IIMHjKl1 ПI ВО
преДВIIД 11неГОВlIте JJ 11'1
1111споjстпа, 611Л спессн за МОЖIIIIТС IнтеТНJI
1I0слеДIII\II, 110лекомислеlJО СМСТt1Л дека нема да наС1't1Ш1Т.Ка} него
1I0СТОСЛ бll'l"lIlIОТ слемент на небрежност,
а IIМСIIО снеет за
МОЖlIlIте
СУНОНII

пораДII пгго IIраШIЛJlО JlOIIJlCKIITC
дека дслото е сторено ОД свеспа небрежност.

I.IJTeTlI1I
IIaНJЛС

IIОСЛСДШ\И,

ГIрссуда на
Кпп.бр.41199

ОД

суд па РенуБЛlIка
]0.03.1999 гопипа .
ВРХОВIIIIОТ

.l\1.aKCHoIIJlja,

.1
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2. За ипстпелье ив крипично дсло - Пспдзииаи.с 113 позии
одБСI'II)'ван.с па впеиа служба ., O~ член 341 стао 3 ОД Крипичшшт

1.

э ак о н ик , гр ата п нн о г-в о сп о бврэ иик нс треба да с ио капст
•
посципе-ше или поникап СО OIIIllT повик да сс J~шJtIШ
IIЗВIНIIУШНI"е
па носната о бврска, ТУКУ цоиолпо е Д~, постои законска пбпрсна
за тоа, а шшуиггап.ето па земргга да с со IШl\1сра за одБСI'lIунаlf.С
па рСI·рУ"'llрШI.ето или СЛУЖСН.СТО11&1
впспипт рок, носна нежба
или ДРУI':I по спа служба.
Рсгрутот ко] С оцспст за НР"ПРСI\1СIIО иссппспбсп за ппспа
служба, ппплпжи па IIOBTOPHO PCI].YTllpall.c
ДО иапплпувап,е
па 27
гпц и н и ж ип о т . Ilри
секос
РСГРУТIlРЗII.С
HPlll1IJCMCllaT3
песиособиист може да сс опреДСЛII 110TI)aCII.e ОД сина ДО ЧСТIlРИ
годипи.
Пр ивр сме иат а нсспе со б по ст пе може да сс ОIIРСДСJlII
иоиолго ОД IIРСМСТО кига PCI1JYTOT паиопиува
27 гопип .. ЖJШОТ.
;'\.

() ноб Р а

3 11О )К е 1111е то:
1'\

Барап.сто е оснопано.
Врховниот суд на Република

Македопига

оценува

цска но

случагот станува збор за значително сомпенис за вистинитоста
па рс IIJIITCJIп итс ф акти утврпеии
со Н3 паднаТIIТС IIраНОСIIЛ 1111
па ССО}\ЛУ'l1l праВJlЛНО
IIРССУПII зараДII ко 11НС с МО)КIIО со ClIгypHOCT
11 заКОlIlIТО 110 бараllJСТО - члсн 409 ОД Законат
за КрllВ1IЧll3
1I0стаllка.

Основано

се ТПРДII

но бараll)ето

на

ОСУДСIIJlОТ дска

ВОJн\lIаДllатата JJpaBOCII1IIIll IIрссуда
за PClIlIlTCJllIlITC <1>aKTIIсс во Сl1рОТIIПIIОСТ со содрЖllllата
11(\
показите кон 11ОCTOjат во СlIlIСlIте на нрсдметот, IIITO II11K,од cnoja
страна
1'11допспува
ПОД знаЧlIтелно
СОМIIСIlIIС УТВРДСIIIIТС

J1IJlРlшште кон

СС

навснуnаат

РСIlШТСllll11 фаКТJI lIораДII 1111'0 слеПУВЮIIС па сс ОДЛУ'III како по
Ilзрската на нресудата, бllдеjКII нападнаТlIте
ПРССУДIl со таКНlIте
ПрИЧIIНII коп немаат Jlоткрепа ПО доказите IIЛИ сс СllраТIIВIIII па
IIIШ нс треба

на опстапзт

како такни.
Битно ло одбраllата
на оБПlIlIСТIIОТ е дали

IIРПМI1Jlпокапа како I1Л'О преДВJlДУПП законот
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JI

обпппеТIIОТ

даЛJlIIСТJlОТ МО)КСЛ

да СС PC1l)Y'Illpaспорсц члсп э? оп Закопот за оцбрапа, кога НСТНОТ

стскпал со црж а вршство 11(\ Република Макспопи]а,
кога
.
.
заминап 1\0 СТРПIJСТВОопносио ja папупггил земргга.
J la такната опбр аиа 11ДВСТС НРССУДII опгопара ат нека
обпппстиот во ТСКОТ 11« J 993 гоцппа [а напуштил земгага JI отишол
во C'll)(\IICTBO, а неговпот брат го известувал во врека со покаинтс
во пивиото редовно тслсфопско коптактирап.е 110 истпот НС СС
сс

туку

отпоилкал

процолжил

бс гпе
обраэ.пожеписто

да

го

оц

]\Н ЩJеСТОjУIШпо страНС11!О,а со lIамсра

РСГРУТllраll)ето.

на прссупата

Ието
прифакват

лека
.,
пело повикувагкп
СС на оппггата

СТОРIJЛ прсцмстиото
КРIШJРIIIО
покапа па Миппстсрството
за оцбрапа

изпадсио

ВО ТСКОТ

11(\ мсссц

но
осуце пиот го

та к а СУДОВНТС

- Попрачна

ецппипа

I II 1

[упи 1997 гоиина. Попатака суцовитс

ирпфакаат дскя обвиистиот е ронен во Република Макецопи]» 11
ОН самото
р а г а п.е го нма прж а в+а нство-го на Рс п у б л и к а
Максцопи]» но контииуитст
1111'0упатува
на коистатапи]»
цскя

обвппсттют поциежи па
Закопот за оцбраната.

РсгрУ1'Ilt\

обврска согивено член 6

ОД

Во врска СО "раIJШII>СТО пали обвинетпот бил ypCJ\IIO покапет

,.

па сс [пви

па JlскаРСКIIО1' IIРСГJlСП - рсгрутаЦlfjата
СУДОВIIТСзапа('аат
во IIРОТIIВРСЧI10СТ
со IИТО ЧlIнат попреда ОД члсн 355 стпв I точка
,
11
Зпконот за KJHIBII'IIIH постапка.
I-Iнjнзпрс]\ СУПОВIIТС
IIР1иl>(\каат пска оБНJlIIСТIIОТ НС сс отповнкувал на IIОСПlIIIС'IJIJlТС
IIОКЮШ, а Koj Щ111<lmкп пска се HOC1'nBClII1со IJaI30J\1I0TOтслс(l)ОIlСКО
КОJlтаКТIlРШЬС IIП оБВlIlIСТIIОТ со I1СГОВJlОТ брат. кос IICIIlTO нс
ПРОJlЗЛСГУВ(\
0]\ JlЗВС1\СIIJlТС показн. Во докаЗIIНТП
lIостнпка
Н:ШСJ\СIIО11IlIlCMCIJ01'OСООl1l1Г1'СПllе- ()JIIIIT 1I0ШIК на f\11111I1CTCPCTBO
зп одбранн - ПОПР(\IIIН\
CHJlJlIII\n IIH. бр.14-598/1 ОД 24.06.1997
ГОДIlI.fl, Mcl'YToa
нс МОЖС па се IIp1Hl)aTII дска со OBOj OIIlIlT lIOВlIK
24.06.1997 ГОДIIна 061ШIIСТIIОТ ГО СТОРJlЛI1РСДМСТIIОТО KIJIIВlI'1I1O

он

он

оп

дсло, бllдеjКII то; сс
Ова ДОТОJlКУ
JlОШlкув(}ат

има 28

ТСРСТJI за ПСРНОД
199] ГОД1lна.
I10ВСКС 1.111'0Оl1l.111'зта нокана на Koja сс
СУДОВIfТСс ВОтекот на 1997 ГОДlIна 130Koj(} обlШНСТIIОТ

По член 57

оп

одбрапа е ПРСДВIfJ(СIIО
пска рсгрутот Koj с оцснст за прпвремепо неспособсн за наспа
служба подлеЖII на повторно реГРУТJlраll)едо iшJtОlIlIупаIl)СТО 11f\
27 ['О}\1I1111ЖIIВОТ. 130стаl3 2 од пстнот член е 'ШI3СДСНО нскn Прll
ГОДII 1111.

ЗnКОПОТ за

./
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сс кос ре

I'PY'I'II

ра н.с 11Р IJ Врсм сната

о прспс л и во тр ае н.е

4 гони

т може

на

Нрсм стри с п.его
псспосо бпост пе може }(а се сирслели полонго

IIРJlврсмсната

врсмето

I

псспособнос

кога рсгрутот

ОН

Д(~

паиолнува

1111.

27 годиии живот.

сс
на
од

ВО ово] нс

рнон кога с иэпадеп» опиггнта покани обиппетиот имал иовекс

ОП 27 голиии живот. Како во копкрстппот
случа] СС работи за
PCI'pYTllpall)C кос можс соги асно цитирапата
закоиска оцрспба на
сс lI:jBIH I 111 ДО калеидарска година кога обврзппкот нма иавршено
27 1'0/(111111 зачупува фактот 111'1'0 судовигс ирифакнат
кривичии
оцгоиорпост ка] обвинсгиот за исриоц кога истпот имал паполис-го
28 годпип.
Исто така во конкретната
криничпо иравиа ситуапп]»
диск утнбил ио С 11 прашви.сто пали за крипичпото псло КОС на
осупсииот му сс става п а тонар "нсолз ивап,с на 11031111 и
онбсгиувап.с па восна служба" ОД чнси 341 стан 3 ОД Крииичпиот
закопик С потрсбпо 11 УРС}\1I0 извсстуваи.с
со пос ди пс ч пи 111111
011111'1'(\ покина.
Ова ОН пр и чнпа 111'1'0 согласпо овав законски
онрсцба кривичпото цспо "нсодзивап,е на 11031111 JI оцбсгнуван,с
на носпа служба" го 11111111Toj 111'1'0 КС ja IШIIУНIТJI зсмjпта 111111ке
останс во странство зn да одБСГIIС РСГРУТIlР,lII>С 111111 СЛУЖСII)С на
ВОСlllЮТ рок BOClla
всжба 111111 друга восна служба. Он ваквата
законска

квалнфнкаЦlljа

I10СТОСII,С

на ова

IIРОIIЗllСl'ува

нело

КРШШ'lIlО

С

пска

ОНТСII МОМСНТ за

lIаllУlJlТaIЬСТО

на

ЗСМJата со

Jlамсра за Оj(UСГllуваll)С 11(\ PCl'pYTllpaIl)CTO. 111'1'0ЗJlаЧII СУНОВIIТС
треба на сс 1l03a1II1MiHHlT НОВСКС со IIзвсдуваll)С на покаЗII
за
утврнупан)с на битната околност - J\аЛII Kaj OCYHClIlIOT 1l0стосла
намера :Ja онGСПlуваll.с на РсгрУТllраll)СТО.
I1рссуна
КВII.Uр,14З/99

на ВрХОВlIlIОТ

он 05.10.1999

СУД.,на РСlIуБJllIка

;

MnKcHollllja,

ГОД1lна.

i

'а'"
3. Ксн'а за I<P 1111
11'1110 деJlО
КРIШII'lIlIIОl'

заl<ОIlIlК

с 1If):НШТ, мссната

'Iлсн 25 стан 2

- КЛСiJста

ОДI'ОШlра состаl1упа'lОТ

- ОД .. ЛСII

172

lJa CIIIICOT затоа

IШ"JJСЖIIОС'l' lIa СУДОТ сс ()IIРСДСJlува

ОД 3ШН)lЮТ

стап

за 1{IНШII'lIштапостанка.

2

ОД

IIITO

Сf)I'JШСIIО

I

J

1
r
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I

1.
f·

I

.

Од о бра

з

JI

о

Ж

е

JI 11 е

то:

Члс п 25 стан 2 0/\ Зн коио т за криви чп ата поста п к а
ирсдипдува, ако според Закопот одговара составувачот па списот,
надлежен
е 11 суио-г на местото
по кое со с тапу в а чо г им а
живсалинггс, пип суцот па местото каде се ОДllграл пастапот па
ко] сс опнесува списот. СО оваа опрспба пренвицена е избрана
меспа падлежиост кога ПО законат оцговарв составупачот на
списот ко] е познат. Прпватниот тужител тужбата може НЯ [а
поднесе ка] сцсп оп суцовпте прсдвппснп ПО оваа закоиска оцрепба,
а суио-г ко] [а при ми тужбата 110 пе а постаиува како месно
надлежен
СУД, биле] КИ при ватпиот туж птел избрал месно
падлсжеп сун согляспо член 25 стан 2 од Закопот зи КРIШIРlllltТ::t

постаика.
Рсшснпе на Врховпиот
Кр.бр.17/99 О}\ J8.11.1999 гоиина.

СУД на

Република

Македоип]в,

4. Со суцскита постанка што прстходсла 113IIраНОСIIJllIоста
на прссудпта 11 со досгавуиаи.сге на прссупата прску огласна табла
па супот 1131<0 пбвипетиот IIC ja промепип вдрссата, 1I0ПРСДСllа с
одрсдбата ОД чпсп Зч? стан 3 110 врека ео член 116 стаи 4 11 член 115
ОД Закопот за нрипичпага ппсгапка, заради што прссудага сс смета
за пспраиосилив.

Од о бра

з

11 О Ж

с

11 и

е то:

Он списите на ПРСДМСТОТ с ВJfJ\1I0 дека IIlIсмепо Jl3ГОТВСllата
нрссуда на ОсноrШIIОТ суд С. с вра 'lеlШ на ОСIIОl111110Тjапс 1(
оБВИНlIтел-С. на ден 13 .07.1998 година, а па ден 24.09.1998 rO)\lIlIa
на браllllТСЛОТ нз оБВIIIIСТlIот-адnокат С. К. од С. Пресупltта lIа
оБВIfIlСТJlОТИ. С. е дадена за 1111'1110 доставуиан>е на адреса село
А.-СКОПСКО па рецснис
I10ПIта CKonje Р-043699,
а пратката
е
npaTCIHl со IHHIOMCIНl "адресата е недоволна". ОСIIОВlIIIОТ суд С.
IH\ ден 21.09.1998 ГОДIlна нресудата ja оглаСJlЛ на Of}fftCIIHтабла по
судот, а па ДСП 19.10.1998 ГОДllпа ja СlIмпал ОД ОГJН1снатабла JI
,

/
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истиот нен ja огласил
за I1раВОСJlJlllа. l1а записинк
за ги авен
IJРСТРСС ОН 19.05.1998 1'01'1111(1,ирвостепс ниот сун го оломспал
обиписгиот иска С цопжсп за сско]» промона lIа адресата П(! го

из вссти суцог, а во спротивно цска сите пиемсив КС му бипат
доставуваНII IIPCKY огнаспа табла.
Вилно

ОП

пратената

пратка

за

]111'1110

поставув

ап.е на

IIрссудата

НРСКУ 1101l1Ta.истата IIС с враТСllа па првостсиспиот
со пазиака пск а обвинетпот не живее на посочспата адреса

цска

сун
111111

исслсп. Вицпо нак, ОД увсрсписто ва Мипистсрството
за
fillRTPClllII1I
р а бо ти-Грапск а Уllр(!па за впатре пши работи-Сс
Сектор за УllраШIII работи обвинетпот живсе 1\0 ссло Л. па улица
"М. Т. 11-73 6р.15, на ко]» aHpCCfl е ПРlljаВСIl па 29.12.1987 година, а
С

на 3.09.1992 гоципа му С излаиена 11 личпн Kl\PTfl.
Во с 11У '1 аj о В, 11рно Ст С 11С 1111О Т С У Д с о Д о ст а в у ва 11)С

11а

п р во стс п е п ат-а ПРССУДtl 11:\ о г п асн а табла,

нс посгаии
л но
НО врека со чпсп 115

согпасност со оцрспбите на чпсп 116 стан 4
оп Закон за крипичпата поставка, бндеjКII с вицио пека нспостоелс

законски
УСЛОВII за такно поставуваи,с,
затоа 111'1'0очпглсппо
о бвиистиог НС[а промсиия
анрссата, па OTI'YKa нсмап 1111обирска
на го известува супот за промона на адреса. Со цоставувап.сто
па
IIресупClТН на оБЩIIIСТIIОТ I1рСКУ оглаСllа табла, на 11(\111111
СIIРОТJlВСII
IIП члсн
116 стаn 4 од Законот
за КРППИ'lвата
1I0CTilIlKtl,
НРIЮСТСIIСШIОТ суд J(! повредил I10СТ3l1кпта за ЛIIЧIIО достануваll,е
на пресуната на оБНIIIlСТIIОТ, Koja поставка I1рстхо}\сла на горс
цитираната праВОСIIЛlltt нресуд(!. Со тоа IIIТО IIPCCYJ\f1Tl\ с оглассна
за пра НОСIlЛ на во IlреТХОДJlО нсза КОJlllТО спропснспа
судска
IIOCTaIlKa, било IIовреНСIIО основното ПР(!ПОна оБВIII1С'IlI0Т, враното
на Ж(1лба ПРОТIIВ IIРВОСТСIIсната HPCCY1\tl.
Бн)\сjКII но праКТlIката
с ВОЗМОЖIIО
сс оглаСII
I1раВОСJlЛIIОСТ)I(\ ОДЛУКilТ;\ против кор\ е позволен РСj\ОВСllllрапсн
лск, нако НРСТХО)\110 бllле СТОРСНII поврсДи П8 поставката
Koja
прстходсла
на IIраНОСIlllll0ста
па OHlIYKl\Ta, со опредбtlТtl
О}\ члсн
403 он ЗаКОIIОТ Зtl КРПВII'Iната наставка е дадсно ОПЛflСТУI\(\II,С на
]аВIIItОТ оБШIIШТСЛна РспуБJIика Мr\кеПОПlljа да ги побнпа 'Пlе

на

IIРСТХОДIlII СУДСКJI постаllК1I

оплукатCl, со нопредно

па праНОСlIЛ110ста па
средстnо-бараПJС
за заШТIIта па

кои претходсле

правно

З3КОlIитоста. какво IJЛ'Оеноднессно
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11по КОIlКРС'ПlIlоа СЛУ'Jaj.

Од

глсцна точка за 3(\111'1'11'1'3 на правата на обвинстиот, такно IIpaBBO
средство
с соссма о пр авпа по, бннеjКJI псэ акоисквга
суиск а
ио стапк а МОЖС да по вл е чс како поси епипа о гл асува п.е за
нра носил 11а 110 супггип а 11с (11)('во сил па су пск а OH}I у ка, к а к (Н!
псправилпост НС МО}КС секогали на се утврпи 11 потоа евентуално
о тстр апи , ако пр е тх оппо нс сс воста пови з а ко питост а во

постапката.
Поп СУДСКII постаики

што претхоцелс на правосилпоста

Н(1

оцлуката, 110мисиеп.е на Врховииот суд, се сметаат 11вброгуваат
.
.
11сите преваемени ПСjСТНIIJа ОД падпсжиите
сунски oрl'31111по
Рf1МКJП'Сна 1I111\110ТО
овластуван.с според закопот, што иретхоцсле
на псгствпето на огласувзн)сто
па одпуката за правосиляв.
Во копкрстииов
случа], доставуваи.е то П3 пресупата со
IIсjЗlIlIОТО эакачувап.с
на огласна табла на супот, е песомиена
суцскп постаика пгго 11PC"I"XоделаП(\ правосиипоста на конкретната
IIрссупа 11бllдсjКII првостсисппот
суд ja повредил, по смисол пгго
нс е постансно по согласпост СО чпеи 116 став 4- но нрска СО член
115 оп Закопот за кривнчиата постапка,
првостепепиот СУН псмап
закопскв претиоставка првостепената
flрссуда да [а огласи за

правосил па.
Он горе изложеното, следуваше бараи.сто за запггита на
закоиитоста
да СС уваЖII 11да се утврци дека супоката постапка
IПТО lIретходсла
11(1праВОСIIJlllата пресуда со доставуваll,С
па
IIрссу]\"та 11(\оглаСJlа табл", е новрсдена одрсдбата оп 'IЛСН 347
стан 3 во врека СО 'IJIСВ 116 етап 4 11 'Iлей 115 од Законот за
KPIIВJI'IIIaTa

HOCTaIJKa.

ПРВОСТСIIСIIIIОТсун кс

да ПЗВРIJlII JlII'IIШ достава 1Ii1
I1РnОСТСIIСllата IIрссупа, KOJa ОЧJlгледно не станала
праНОСIIЛlltl
соглаСIIО член 116 стаn 4 во врска ео члсн 115 ОД Закопот за
KpIlВlI'IIIaTa
постапка, така 111'1'0 му ja достаНII НРВОСТСlIсната
пресуда ЛII'lIlО во CCJIO Л., УЛllца "М. Т. 11-73 бр.15 Koja е адреса на
оБВJlНСТIIОТ,1.11'1'0
досега нс ja НрОМСIIIIЛ.
треба

ке

ПРССУJ\а на ВрХОВlIlIОТ
су" П(\ РепуБЛJlка
К.зз.бр.39/98 ОД 21.01.1999 ГОДПIl3.

MaKel\OIlJJja,

!
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5. Ако

дсло "разбоjНШIПВО"
нс ко е лице С лишено
ОД ЖIШО'~',ТОl'аlll СС р абвти
за попршстш
){lншlt'1II0 ДСЛО "1)азбоjIlIlIllТIIО"
ОД чисн 237 стан 4 во ир ска со
стан 1 ОД J( Рипичпиот за кпиик, без оглсд 113гоа цали 111'11СШ\'10ТО
разбоjlllllllТВН

ирсцмсти

е о стиарсна

11 HPC)\IIOCТlI,

() н

па

IIIНI НРШСII.сто

о 6 раз

111111
нак нс, ЗJ' опзсмаи,е
а нс I<lJI 11111'1110 цсло НО ()"IIJ~.

JI О Ж

с

памсрата

IJ 11 С Т

Од УШЩОТ во списите
обвппегиот

I{IНШII'IIJОТО

113

о:

110KPIIВ1I'1IIJ10T препмст

сс ('ЛСДИцска

Т.'!' .Осповпиот

суд С. со сво]» прссуцн П) огласил за
виновси за КРНВII'lIIОТО цсло -разборшштво- ОД член 237 стан 4 но
ирск а со етап L 11 во врска со член 22 од Кривичиио-г закопик кос
на П> стор ил на 19.09.1997 гоцииа 110 ирстходсн договор и СО
онпнпрсц ирипрсмен план заеппо со Pl1 11 111ft со употреба на
сила вр:} ошгс-гениот
Р С ВО ходпико-г прсц станот во ко] што
ЖIIВССЛ ВО С" го I1РIIСJlлувал да го внесе по стават 11ОН ВlJатре дс}
одзсмит наРl111 злато со намера IIро'ПшнраПIIО па ги присворгг, Н3
пачпц што обвипетио-г 11 цвете 11 11 ца од странство
маСКJlРНlI1I
со
маски направспи за таа цел, со IIнраКВIIЦII
11 НООРУЖСIlII
со два
~ .,
пишголи и НОЖ го сочскале оштетепиот вракагни сс дома да излсэе
ОН J1l1фтот, :Ja кос времс ЛIIЦСТО ):U~ 1'11чскал Н3 паРКIIIII'ОТ во
со I1aTlIlI'IKO ВОЗIIЛО ОДСНIlШН му се доБЛIlЖllле,
МУ ВllСРIIЛС 1I11111Т()Jl
во гранитс, заIlО'lННJlС да го уннраат со
ТУll31111ЦJlСО цсл на го IIpllllYHaT да го ОТКЛУ11J1 стават, на влсзат
6ЛIIЗllllа

на Зl'раната

Пр

1-0 врзат

восте

ОДЗСМСIIИ.
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IIрИ

а

11
с 11110'1'су Д

КВ3ЛllфнкаЦlljа па

БJl)~сjКlI
умнела е

СО жш,а

.

.

устата да му Ja затворат со CCJlOTCJII
лснта Koja IIIТО ja lIоселс со себс, а 1I0тоа да ПI зсмат IШрlIТС 11
златото кон ПЛ\.) 'J1)сбало да га паjдат, MctYToa отка ко ОНП'СТСJlIЮТ
11М сс СIJРОТlIвсташш со даваJl.е на отпор JI IJOJHBHT3 на IICl-опата
СОl1руга 1'11I10JJpC'IIIJla во IIIШllата нумера на со '11)11 IICTPCJlII од
aI~TOMaTCKIIOT
1111111'1'011ОД страна
нА XlIJ, со. УМJlсла OJJITCTCIIIIOT
бил ЛIIIJlеll од ЖI1ВОТ.
ВllаТРС,на

при

KPIlBII'IIIOTO

JlЗВРlПУВ8н>ето

J1I1I1IСII ОД ЖIШОТ,

011редел у ва 11.е на

нра в ната

дело пао{'а дека петото с ДОllРПIСIIО
на разбоjПИllГГПОТО

без оглед

I1rro napllтe

OlJJTCTClIlIOT со

11 златото

не сс

по С. констатирал
конкретпио в случа] раэ боршпггвото нс е довршспо
Мсгугоа,

ЛIIСJlаl~IIОIIIIОТ сун

во
бllдсjКII

нека

HanajKH силен отпор 1'11 спречип соизвршитсли-ге ВО
пасищю да влсзат во иеговиот ета 11 11 да му ги одземат

OIHTCTCIIIIOT

намерата

11златото.

Како нс ДОНШО ДО опземап.е на тугп ирецметп,
Апсл ациопио-г СУН смета цска целото остапало ВО обиц, JlораНII
)11'1'011во таа насока изиршил IIрскпаЛП(})IIКaJ\lIjа,Jt ирезсмсшгге
HcjcTBllja ва обвппс-гио-г Т, 1'11 квалифицирал како кривично нело
-разбортнштво- он член 237 стан 4, а по врска со С1'(111111во врска
со член 19 И 22 он Крпвпчпиот закопик.
РСIIltlпаjКII по жалбата на обвииетиот, Апелацпоппо-г СУД
но С. констатиран цска во конкретнио-г случа] разбоjШIlIГГВОТ'О
нс било цовршспо
GJlHcjKII оштетеииот }\ntHljKII силен OTIIOP 1'11
спрс '11111 со JlЗВРllIJlТСllllте
но н а мерата насил 110 да вл сэ ат по
не гоиио-г с-гап 111\(1му ги одземат парите и златото. КПКО не 1\0111110
ДО опзсман.е на туги прсдмети Апсла циопио-г сун смета цска
целото остапало ВО обиц, 1I0P(11\1Iпгго If во таа насока изиршил
нарптс

11рекиалифика

ци] а.
Крипичпо-го дело -р аз боришггво-

ОД

член 237 стан 1

ОД

Кривнчпиот эаконпк го врши то] што СО употреба на сила 111111
закана пека непосредно кс нападне прз живото-г 111111 телото на
друг, кс одзсме туг поцвижен предмет со памера против правно
па го )JРlIснои·I~СJlОТ()
пак ОД стан 4. сс врнш ако Прllllзпрнrупан>сто
на делото ОДгоре ЦIIТllраНIIОТ стан iш 'I1IСIIОТ некос ЛJlце со УМlJела
I

е JlJlШСIIО
OBoj

.

ОД ЖIIВОТ.

ИмпjКII ja во

IIрсj(IШ}\
горе
дска
основано

Цll'i'Jlрllната

СУД IHlo{a,

по баРЗНJСТО ja

()}(рслба
заlJJТlIта па

заКОIIСКП

заКОПlIтоста jaBlJlloT оБВIIНIIТСJi укажушi дека по КОIIКРСТНIIОН
clIY'laj од ЛIIСJН1ЦIIОIIII(jт суд С. с ПРIIМСllет закон IJJTOнс МОЖС
да сс ПРВМСIIJf,кога
деjСТПlljатз
lIа оБПllllеТIIОТ
ТТ се
КIНUlIнIНlцираll1l

како КРННJlЧIIО дсло

"разбоjIlJlНIТnО"

сторено

по

обид. Имено ОД СlIте изведеНIf докаЗII nС) 'ГСКО'Г ПП IIОСТПl1ката
нсспорно
IIрпостспеllJlОТ сун Уll\рдува дека Mety оБВIIПСПIО1' rгг
11"РУГIIТС 'IpОJца СОПЭВРIIIIIТСЛJlПОСТОСЛдогопор
ОIНТСТСIIIЮТII
парн

JI

злато

да ГО паrtt1j\lIат

па го ограбат, ОДIlОСIIО со }'IlОlрсб(\ па CJlllClпа 0зсмат
ОД станат на ОIlГГСтеппот,
со lIамсра IIРО'ПIIШР(1ВJlО
/

57

,
I

1·

на ги IIРIIСJЮJflТ. ] Гсспорпо С учсството на обвппс-гиот во ОВО]
кри НII '1110 иравс н настип JI во l?caJ~ПЗII ра 11)
сто на не JCTBIIJ ата.

.

,

.

Истпот

прпфитил да У'JсС'гвува ВО разбошипгтвото
11 за КОС бип
свесс п пс к а ОН эаецпич кото дсjСТВУВНII.с со .употр е ба та па
.

I

ииштолитс Н пожот зараци прииудувап.е па оштстепиот на го
откиучи стипот може оштстепиот да биде лишеи ОД живот, па со
тон СС согласил.учсстнувал во НСТОТО и при извршувац.сто на
разборшштво-го
опгтстсниот со умиспа бил ЛIIIIIСII ОН живот.
Ка] кривичпото дело -разбошиштво- оп стан 4 с битио НСКОС
ЛШ~Сна с JIIIIIJCIIO ОД живот 11 во таков СJlУЧilj ка] сторитслот
да
постои умиспа во ОДIIОС па такната смртна последппп. што значи
за иостосгьсто па ова кривичпо цспо 110МС('УПРУГОТОс потребно
)\а HojHc ДО лишувап,е ва живот, бсз огпсц дали потоа бппс 1IJ1I1I1С
бипс одзсмени туги поцвижии препмети. Спореи тон, ако Нрll

"раэборшштво''
IIСКОС ЛНЦС С
лшиспо ОД живот, тогаш сс работи за цопршспо кривпчпо цсло
"раэбоишштво''
без ОГЛС)\ ив тоа дали Нрll самото разборшпггво
,I
BpIIICII)CTO на KplIBJPlIlOTO дсло

е OCTBapCll3

lIамерата

IIЛII

нак

ПС за ОJРСМНП,С на IIрсДмеТII

11

вреДностп.

За

IJОСТОСН.СТО

на f(ОnРI.IlСПО КРIIВJlЧНОдело ··разбоjНIIIIIТНО"

с ДОВОJlНО да 11aCTUlIlIJI а ТСIlJка
ОlIIТСТСIIПОТ. Ова ОД ПРJРIIIIIII

дело

НС

с 11(\ O/peMall)eTO

стваРllа

пп'О

1I0СЛСДJlца

-см рт

ка]

aKI~CIITOT Kaj ова KpIlBII'IIIO

па стварнтс

туку

наетаllуван)с

на

J)OTCIIIKaTaIIOСЛСДJlца, J1I1IHYJHHI)CTO
ОД живот.

Од

IIзложеното

сс заКlI)''1ува дска не 1I0стосла правна
сун во С. Ilреку IIрпмсна па член 19 ОД

основа Апелационнот
КРIIВII'lIIIIОТ заКОlIlIК оБИlIlIСТIIОТ Тl" БJlj\С оглассн за ВIIIIОВСП за
КРIlШJ'1II0 дсло -разбоjШIlIIТВООД член 237 етап 1 во врека СО СТRИ
4 JI ВО врекн со члсн 19 11 22 од КРIШIIЧIШОТ заКОIlIfК.

Прссупа па ВрХОnllllОТ СУД на РепуБЛlIка
Кзз.6р.2/99 ОД 11.02.1999 ГОДIIIНI.
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МаКСПОJllljrt,

6. Кога према о бпипегипт со прпиосилпа нрссуда с

услопи« осупа, то]
за

IIO)~IICCYlJall.c

11
на

псгопипт брппитсл
б ар ап.с за
IJОНРСДIIО

помпат занопена
JJpCIIClllfTYBHII.c

IПРС'IСIl3

псиппа
и

а

прано силна пресуда.

Од о бра зло ж е

11 11 С

то:

Соглнспо члсн ч J I стан) он Закопот за крипичпата постаика
о бии пс гпо т ко] правосил по е ОСУНСН на казва затвор
IIЛII

мал олс гп ичк п затвор
Щ)СIIСIIJIТ)'ВaJJ,С

може

па правосплпа

во случантс прспвипсни

1\0

па

иоцпссе

бара и.е за во преппо

I1pccYHaпорали повреда па Закопот
член 413

он

Зпкопот

3(\ КРIIВII'ШНТi1

постаика.
Кога JlPCM;) обвиистпот со IIраВОСJlJlпtl пресуда е изрсчспа
YC1l0ВlI(\
осуда, а то] 111111 псговиот бранител поцпссат бяраи.с зя
прсиспптуиа п.с на ираиосилнита нрссуда, такното бара гьс соги аспо
ЧЛСН 4 J 4 ста в 3 во врека со член 411 ОД За копот за KpIl пичпа-га
постанка

со pCJfJCllIIC

првостспсппот сун

крпвичпата

JIJIII

лостанка

кс

го отфрпи

прстсецатслот

па СОВСТОТпа

СУНОТко] согпаспо член 412 ОД Закопот за
е паплежен за оплучуван,е по бпрап.сто.

Решенис на Врховпиот сун
бр.l76/99 он 23.1 J .1999 гопина.

11(\

Република Макспопи]а, Квп
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rI)ArAIICI(()

1".

!

ПРАI~()

сун

Република
Максдопи]», во нреК(1 примсната на ЧЛСН 141 етап 2 он 31111, на
соста 1I0КОТ опржнп на ДСН 23.10.1998 гоиина го усвои слсцпиот
Оццслот

за грягниски

цсла на Врховииот

11(1

ЗЛ КЛ У (. О К
I.Лко

cTpallKaTa

IIC

Ja ии а ти таксата

но псгз и п игс

зи IIOBCHYBHII,Cна СУНСК(1НОСТННКПили ирсзсмии.с
11(\ }\CjCTI\IIC (тужба, преплог за пэпниаи.е илатоп налог 11 сл.), СУНОТ
ШIIII~IIJШJIIII акти

нс ма да постаиува НО
НС сс шгити таксати.

IIIШ

шпу ПЯ прсзема

СУНОТ КС ja опомспс странката

НРУГО цсгствис сс нонскп

311 псплатспата

такса JI КС jl1
HPCHYJlPCJ\1I
113 послсдпцитс кои
пастапат ОН обирската ОП члс 11
30 ОД Закопот за суиски такси 11 ОД чпеп 142 стив 2 ОД ЗПП. Лко 11
носле оно] рок нс сс плати таксата,
сс побара па пл ата за
исплатепата такса он Управата за [авпи IIР"ХОДII па чие lIoHpa lje
таксепиот обврзпик има жпвеалипгге (сспипгге) таксита па сс
паипати JlO Щ)lIСIIJIСII пат, ПО добивап.е на пзвестие ОП Управата
за [авпи ПРНХОДИдеки таксата е наплатена, СУПОТ КС процолжи со
постаика 110 IIРСНМСТОТ.
2. Псплатспата
такса за опбраибепи IJрОЦССIIJI HcjcTBllja
(оцговор ва тужба, жалби 11спичии правпи средства) ja заl\ржува

кс

ке

l

се }\OHCKtlсупот не IIСllраТII акт за IIРIIСIIJlШ\ Jlаплати
IIРСКУ Упрнвптн за jаnrш IIрНХОПII.

постанкита

З. Опоj ЗаКJlУ'IОК се ПРIIМСlIупа во СJlТС постаНКII капе НС С
донсссна Jlj1IЮСТСПСIIН судска оДлукя ДО J 9.07.1998 ГОЮШ(\, кога
стаВIIЛ во СJlла 31III

63
'.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Оддслот за грагански дела на Врховииот суд Ш\ Републики
Макспоии]», но врека иримеиата 11:\
член 21 стао 2, ЧЛСН 487 стан 1
-,
11 2 11 член 7 19 стан 2 ОД Законот
за TPl'OBCKIITC
пруиггва, на
сецпицита опрж ава на нен 23,] 0.1998 година 1'11 усвои слсцшгге

3Л К ЛУ ЧО

п 1'1

1
Сопствснпкот на приватпо претиригатис основано спорец
Закопот :3(\ IIрСТllрlljатиjаТf\
од сцеп осповач (член 138 стан 2) МОЖС

да ja прополжи работата како трговец поспипси СIIОРСДоцрснбитс
на чпси 719 стан 3 ОД Звкоиот за трговскнте пруиггва.

11
1Ic сс во СУДlIр онрснбптс па член 21 стаи 2 11чпсн 487 стан
1 11 2 ОД Закопот за ТР'-ОНСКПТС пруштва, ТУКУ се падополпуваат 11
1'0 утврнуваат
момсптот на пастапуваи.сто
па ПРУIIIТВОТО како
правно лице

ВО

правиист

промет.

III
Сам о с-го[п и-ге

на деjllОСТ

HPHIIITCJlII

СО л и ч сп труд,
вршегье HcjllOCT СО

РСПIСЧ)lIраlll1 според

Закопот

1111 че 11 '11JYH
("СJIужБСII

весинк па СРМltбр.18/89, 46/89

за самостошо

11 23/90),

освен

j

липата кон вршат заивстчиска цсрюст, СОусогласунан}с lIa своето
р або ге п.с СО оцр енбиге па Звк опот за ТРГОВСКIIТС
црупггва
lI.ajHol~l(a ДО 31. J 2.1998 година го процолжувват
работсгьсто во
согиасиост

СО

Закопот како трговец посдипсп вли по некои

Ч)l'ОНСКIIТС

црунггиа пгго КС ги perllcr'pllpaaT.

ОД

i

I

I

!1
i
j

~
\J
i

I
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i,

.

f,

1,

тапо) на
Дсцата 111'1'01'11I'ПДIIJШ пегошгга брачпа НРУП1РЮI и инстанатите
психични :lдраПСТНСIIII послелици ОД гов сомпсиап.с, пе СС факти
11 локази за OIlPCJ\CJlYBall~C пов рок за иоциссунан.с
тужfiп за
осппруван.с на твтковстио.
1. Сомиенпп.ето

ОП О бра

1 JI

()

па брачииит

ДР)'I':I() дска пе

С

Ж с 1111С'Т о:

До ВРХОВlШОТ сун на Република Макспопп]» иоцпссспо с
ба рап.с за ОIlРСНСЛУВНII.с
НО" рок з а поцп ссу вап.е туж би з а
оспорувагьс на татковство на малоистшггс HCI~fl.

Врховпиот сун на Република Мп ксцони]», носта пува] ки
барап.сто Вр3 осиова на пс гоиите навоци. IIпjпс цска:

црутар

Бараи-сто

с исосиовапо.

Согиноно

член 64

он

Закопот

за ссмегството,

110

брачннот

на оснорува татковство
на псте КОС П) rОНllла
пеговита брачна ]~руп\рка 3(\ ВРСМС на траеп.сто на бра кот 1IJ111
прец истскот на 300 псиа ОД прсстапокот па бракот, ако смега
цска нс му е татко на цетсто. Во ста ВОТ 2 0)\ истпот '(ЛС 11, С
IIРСДНIIДСIlО
пека тужбата за о спор у иа гье н а татковстно
сс
попнссува во рок <щ 3 мссеци од цепот па цозиа вап.сто за риган.сто.
Спореи чнспот 65 стан 1 ОД истпот закон, ако 110IICTCKOTна
рокот за иоцнссуваи.с на тужба ОД стан 2 lIа 'IJlCIIOT 64 О)\ ol\oj
закон, се OTKplljaT фаКТII н покаЗII ОД кон IIРОIIЭJlсгува нека
бра'lIlIЮТ }\ругар IIС е татко на пстсто кос го РОДJlла IIстов(\та
БР(}Чlln пругnрка, lIа НСГОВО баРНII.с ВРХОIНIIIОТсун на РСl1уБЛlIка
МаКСДOlшjа, со PCIIICIlIlC МОЖС на Оl1репеЛlIllОВ рок за IЮНllссуван,с
МОЖС

тужба за ОСlJорунаll)С lIа Tl\TKOBCTBO.
Во КОIIКРСТIIIIОТ слу,н,j, барателот пс навсдуви дска Toj нс
ИМ с татко
11и.малолстните дсци. родсни по бракот СО пспшата
.
1I0pallCIIIIIl\ сопруга, туку само IIЗJйвуrн\ дека КйJ пего сс J,1I\1I.110

.
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сомпсвап.с пека TOJ нс С татко на тие нсца 11 IIJ)СНIIJ~шкаJlО психички
НРIlТIIСОК, иа довело НО перино рвстро[ство JI зараДII тоа бара да
повсдс сулска постапк а. Баратслот ~~Cизнссува никакви факти и
цокази ОН кон 611 произлегло иска то] нс с татко 113 децата, кон 1'11
РОДllла исговата

порапеиша

COIlpYI'a.
!
ц а IJОДIIОСIIТСЛОТ нс дава

ос пов па
Максцопп]а, цопссе решепие за
нов рок за поцпссувап.е тужба за оспорувап.с на

Ваквото
бар ан.е
Врхоиииот суд па Републпка
опрсцслупаи,с

f
i

1

I
I

~.

I

татковство.
Согласно навецсшггс законски оцрепбп, само по случают
кога брачиио-г другар смота дека нс с татко па дстето, може да
бара нов рок, ако 110 истскот на рокот за попнссувап,е на тужба
за оспоруваи.с на татковство. се стскпе со факти 11покази ОД кои
IIРОII~шегуна пека брачпиот другар пе с татко на цстсто кое го
РОДllла неговата брачна другарка .. . J

Ство рс по то сомпе вап.с к я] барателот
п ор апсгип и о г бр аче п другар 11 п астап атите

f·

стр а па на
психол о пгко

ОД

зцравствсии иослсцпци од тоа сомпсваи.с, сами по ссбс нс сс OCllOB
за уцоволувап,е на ваквото барап.е. ёамо ако баратслот сс стскпе
со фаКТII JI ДОКnЗII он кон НРОJlзлегуР.а }\екn нс с татко на HCI\aTa
IIПО

1'11 РОНllла

нсговата бра 'ша другарка,

може да IЮДIIСССвакно

бараll.с.
PCIJJCIIIIC

на

ВРХОПIlIlОТ

СУН

на РспуБЛlIка

МакеПОIJlljа,

Р.бр.38/98 он 16.12.1999 годива.

2.

за ЗI'ОJlСl\lупаНtС
па досудсна
IIЗДI)lIIК:\ lIa
IIсобсзбеНСII бра 'ICII ДI)УI'1II~по СУIIПll1l3 С баl)(llJtС за IJРОДОJlЖУIJalltС
lJа ДОСУДСJlата IIЗдIНIIЮ' 11тужба МОЖС да сс Jlf)ДII~СС ПО IНJK ОД 5
I'ОДIIIIII од IfIНШОСIIJlНfн,:та 113нрссудата со Koja б)Jаl{ОТ с разведсн.
1)~lpaJl.c

Он о бра зло

Рсвн:шjата

ж е

11 11 е

то:

с JlСОСJlопана.

IlСОСlJовап е JI РСППЗIIСКIIОТнапад за ПОГРСllша I1РНМСllана
MaTCpJIJaJlJlOTO право,
кога се има во предвид утнрдеllата
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фактичка состо[ба. Имсно.во репонпата постанка мс(-у цругото С
утврдсио нека тужителката
и тужепиот сс порапешни брачни
другари чи] брак с разведен а тужитслката како исобсэбсцспа
брачна другарка побивала издршка ОД ТУЖС11 пот, како за нси така
11 за тогаш малолстпиот сип . Со правосилин пресуна ОД 14.11.1991
гоиинв тужепиот 611Лзадопжсп да плака 1.800,00 ДСlIаРII месечно

смотано

иоппссувап.с па тужбата пп во ицпипа за тужитслката,
110СОIIрссуна на Окружпиот СУН ВО С. била прсипачспа прссупатн
О}(

по поглед

ня висината

па пзлршката

така

цгго тужспиот
61111
аацолжсп да плака зя тужптепката по 1.700,00 пепарн, а ЭН
малолотипот син ПО 1.000,00 цснари.сметапо
ОП подпссуваи.с на
туж бита. Пресуна-га
во поглед
на разводат
па бракот 611ла
потврдспа 11 истата станала иравоспипа на зо.оэ.т 991 гоиина. Он
понесуваи.сто 11(\ тан нрссуда тужптелката
вооппгго ДОдспот па

полпссуваи,с па Оliаи туж ба за зголемуваи.е
па
27.11.1996 гоципа) НС подел а друга ностапна питу за
на излршк ата пи-гу за проло л жувап.е и а
иэпргпка.Тужепио-г
/\0 12 месец 1995 годпиа плакал
ОПРСдСJlСНJlОТ

fIрп

изпршката (
згопс муна п.с
пр а во го ня
пзлрпгка

во

II:3НОС.

УТПРДСlIпта (IН'КТlIчка состоjбп, IIOIIJICKIITCС)'J\ОВП
праШlJIlIО ГО JlРНМСШIJIС матсрпjаllllОТО tlpi1HO ОДIIОСIIО ЧЛС 11 189
ста в 1 JI 'JJlСII' 90 стнв 3 JI 4 ОД Законот за cCMcjcTDO, KOl'a ['О
опбнлс тужБСIIОТО барartС па 'I)')KIITCJlKHTa. Ова, ОД ПРII'IIШIIIIIТО
'IУЖIIТСJlката ПРОПУIЛТlIlIа да обсзбСДllllраво па IIЗНРlllка,ОlЩОСIIО
да бара НРОJ\О]I)КУШlll)С па IIЗДРIIIката IIЛII зголсмуваll,С на JlCTaTtl
но ОllредслеllllОТ ЗПКОIIСКII рок 0/( 5 ГОНПШI 110 раЗВОj(ОТ JI(\ бракот
к(\ко IIIТО тоа с ПРСДВIIДСНОно '1ЛСli 190 стап 4 ОД Законот за
cCMcjcTBo ("СлужБСII ВССIIIJКiш РМ" бр.80J92j,ILIТО ЗIIП'Ш пека таn
1'11 IIЗI'уБПllа нрпвата
)(011 бп прппаДllалс
К,'КО на JlсобезбСДСllа
БР'''Ш(t друГ<tрка.
IIeoCIIOBtllI С PCBII:3IicKIIOTIншо/tJ~еkн СУДОВIIТС IfCJlpaBIIJlIIO
го I1РlIмснпле члсн 190 ОД Законот
за cCMcjcTBO БJl]\сjКII

ТУЖlIтслката

BHKlt

i1работсва
IIII~ГY СКЛУЧIIJiа пова
БРП'lIlа
заСДПllца JI дека нсма HPyrlI околности коп бп плпjасле за
З(lПllраll)С на IfЗJ\Р"lката.
Опа, ОД I1ричппlt 11(1'0во случаjот нс
станува збор за IIрсстапупан,с
па прапото ila IIЗДРlIIка па
ТУЖlIтслката

НИТУ

С

КПКО I10рnпсiнсп

БJНРlеir

другар

1I0РННП

/
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на условите

ирсстапуиап,с
НО

ОД чпсп 185 ОДЗакопот за ссмсгство 11

нал 11 тужптслка-га ги
тис услови за IIрацр на иэцршка.туку со оглсц на 'Гоа

онан постаика

исполпувала

11(;

сс цспети окошгоститс

што тужнтслката
НС барала
по законскио-г рок ОД 5 гоципи
процолжувнп.е на вравото ]11111зголемувап.е 11<\ JpJ(PIIlKHTlt,
истата
1'0 изгубил а враното за процолжувагье Н3 обврската ин тужспиот
за изцржувап.с.

Просупа
Гев.бр.lО64/98

на Врховпиот
ОД

на Рспубликн

СУД

Макецоии]а,

21.04.1999 гоиина.

3. Столбот ОД ЖII'шрата
нс I1I)CTCTul1yna грацсжсп обjскт 11
СОисгоиотп ипставувап.с Н3 туго зсмjlfШТС заР"дll IIIШI~IJI)(."ТУlJаll.с
на жииата

II)'PYI'II

IШllраНII на

IIpaBOTOна сопствснпст

Он о бра

з

11 о .Ж

жичярата,

пе може

да сс стение

на то а зсмjllШТС 110нат на ОДltlIIЮ•.

с

IJ JI С Т

о:

Пр во стс пе нио-г сун ГО опб ил тужбсното
бар ап.е на
тужптелот да сс УТВРНII дека нма прапо на сопотвсиост но нат па
оцршки на 1I0ВРIIIIlllа ОД 12 м2 земрпптс На кое с ЛОЦllраll столбог
на гоппол
Жllчара на
0)(
сопствепост па тужсшют. По жалба на тужптелот ВТОРОСТС11 с 111гот
СУД такната нрссуда Ja нотврлил.
Врховшют сун на Рспублика Максцопи]а ОДJlУ'lуваjКIl по
баран,сто за ЗfllJlТJlта JH\ заКОJlllтоста па JапшlOТ оБВIIIIIIТС1l на
бр.6

ната

[ужтшот

РСJlуБЛIIКп l\.1акеДОJllljа
СУНОВII, ГО онбн

Во

како

СЛ)''1аjот

псл

I'POTIIll

lЮДJlСССJЮ

.1,.

'

парпсл

IIРССУДIfТС

на

ата

IЮJIIIСКIIТС

од слеJ(IIIJТС ПРII'IШШ:

JlCOCJIOHaIlO

нс с CIIOPIIO )\ска

ТУ}КlIтелот

с СОIIСТНСIIJIК

на

lIaTI1I1'IKflTa ЖIРlара 11НРУГIIТС IIpOIlpaTJlII обjСКТII, а со тоа 11на
JlРСIIОСJlIIТСС'1'01l60ВII.
1 JCCIIOplIO С УТПРДСIIОдска столБОВlIте па Жllчпрата
биле
носта вени на IIСДВПЖIIОС'IlI со IJСТПС 1I0СТ па прашш п фll:ИI'lКlf 1IlIца.

ГlРСIIОСJlJютстолб 6р.6 БJlЛ 1I0ставепна КП.брJ43 во место викано
"Паес" II1ша 5117 класа но ВКУlIllа попрншпа ОД 9100 м2 СОПСТВСIIOСТ
па ТУЖСJlIIОТ. Нсспорно било утврдено дека (jnoj столб бил
68

поставси

во тскот па L976 гоципа

спорпата

повргпипа,

во време кога СО патпичката
жпчира стопанисувал
11 управувал
прстхолппкот 11(1тужитслот, а
потоа ОД 1976 гоиина на пиваму стопанпсува 11 УJlранупа ТУЖIIТСЛОТ.
При поставуван.сто
на СТОЛ{)ОТ нс бил платен П(1ДОМССТОК 3(1
НJП)' 011110 ВОНСНО

експроприацп]а.

Спореи член 24 он Закопот за основните
сопствспоспо
JlраШIII оцпосп, лицсто што МОЖС да бпцс носител 1111
правото на
сопствспост, а кос КС изграли згрица или друга грнпба, (грацсжсп

па кос пр)'г нма право на сопствс ност,
стскпува право 11(1 сопственост 11 на зсмрпптсто на кос с изграпси
обjскт) на земрипте
гряцсжнпот

oGjCKT како

па зсмршггето пгго С исопхоипо за
редовна употреба па то] I'рНДСЖСIlобjект, ПОПУСЛОВако не зпасло,
JI

шггу МОЖСЛОна знае цска грани на ТУ('Озсмрппгс, а сопствсппкот
на земршггсто зпаел за иэграцбата 11нс ССсиротистанил всцнагп.
Мсгутоя, и 110 иаогап.сто па ов] СУД, ПО случают нс ес работи за
граДСЖСlI обюкт во смисна на оваа зиконска оцрепба, эатоа што с
но праllIall,С само столб ОН жпчарата, Koja како целпиа иретстав)'ва
срсдство 3Н превоз на паТIIIIЦIIIIIТО се дшiЖJl по jаЖIIIЫ1. енорното
во З,1IIIТIIТIlIIOТ lIoj(l(~ IШ ЖIl'lаратн, KOj J10jac
СПОрС)\ (IЛСП 1 стан 2 он 3аКОIIОТ за )КII'ШРII ("СлужБСII BCCIIJIK на
СРМ" 6р.35/67), Koj бнл ВО ВЮКIlOст НО времсто на градсн.сто на

зсмjПIНТС

ПЛСl'уна

прс}\меТIJ ата ж 11'111
ра, го oiI<l)a 1(1 просторот 110)\ )1(1111(1 рата If
опредслсно зсмjнггс ОННВСТС странн на Toj IIjae, (l еIJОрСН 'IЛСII 3
на иетнот закон, IшвсеТIIТОРОТ, 0HIIOCIIO оргаНllзаЩljата
IIITO
УlJравува може lIJ)Ji Iпгранuата 111111 зи ОДРЖУВПII)е на Жllчарата на
прсвземе
на ТУ('О земjПIIIТС меРКII зи прпцнрстуваJl.е
на
етол60ВJlТС, ЖIIЦIIТС JI НРУПI IlClII}JШШна ЖIl Il1рата. CIIOPCH 'ШСН 5
I

од Заканат за Jlэгранба на IlIшеСТlIl\JlОlIl1 обjеКТII ("Сл)'жбсн
ВСПСIIК" 11а СРМ. бр.3 5/73), KOj бlfJl ВО 1Н1ЖIIОСТ1\0 ВРС"1СТО на
Jlзгранбата
на IIPCHMC'lllaTa Жllчара, кон граЛСII)С lIа IШВССЛII~JIOIIСJl
обjскт може ПП сс "РJlСТПШI }"\УРП кога кс се побис оноБРСJlJlС :m
ГРПДСII,е. Донска Сllоред члсн 22 ОД пстнот ЗПКОII, IIJШССТIfТОРОТ
HITO бара одоБРСllие за граJ\Сll>е е должен да поднссе доказ за
правото
па КОРJlстен)е IIЛII за правото
за служGеliост
на
земjПl1lтето па кос :Ке сс гради IIпвеСТIIЦIIОППОТобjект.
Гlри неспорно утnрдспата
фактпчка
соетоjба,
пека за
Jlзградбата

па ПРСJ\меТJlатаЖllчарп пс е ПРllIСfШ еКСIIРОПРlljar\пjп
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па зсмршггсто, суповите НС утврпилс цска тужителот олиоспо
нсгопиот ирстхопник сс стсю!ал ~o' правото па сопствспост па
СНОРНОТО зсмршггс
со правна работа или пик, со онлук а на
наллежен орган, а со огпеп на шггирапиге закопеки оцрецби,
очиглспо е дека изгранбата па ЖIlчарата како посебен ПНД на
сообракаршца е llршсна на 11,1'11111
ппо стобловите се поставувани
ва туго зсмриптс, кос 611110 оифатспо со эвштптпиот поjас. При
такни состоjба, 110 мислен.ето на onoj СУД, тужителот нс можел
да го СТСКJlС вравото 113 сопственост врз спорното эсмргште.
Спорсц ова, попискнтс СУдОН,Иправиппо ГИ применпие погоре
цитираните законски оцредбп и член 28 ОД Заковот за осповпите
сопствспоспо правпи оппоси, кога го оцбиле тужбепото барап,е,
бндсjКlIlIоставуван.сто
на столбог од жичарата па ТУ{'О зсмршгге,
зараци прицврстуваи.с на ЖIIЦlIте.~1други направи на жичарата,
нс ирстиствува градежен обjскт itЬ смпспа на питираппот член
24 стан 1 он Закопот за оснопаите сопствепоспо праШIJI опиоси.
При пзгрвпбата па жпчарата, IJР~ПIlII()Т статус па зсмршгге-го
помсту страиките бип неспорен, . посегашнпот ипвсп одпос СО
НСГОВОТО користеп.е нсма влшапие
па него .

.

i..

Прссуда
Гзз.бр.60/99

на

ОД

суд На РспуБJlII~а

ВРХО[ИIIIОТ

10.06.1999

MaKCHOIIlIja,

ГОДlIна.
"
.:~

4.
добро,

IIРОIIIНРУПUII.сто

lIa

IШТОТ за

IlрСТСТ'ШJУ5Нl ОIlТОlJврупаll.с

ПОСТОII ДРУI' ПРfНlllfРСII
СОIIСТНСIlItКОТ

lIa

Од о бра

з

ДО IННJ]ШСТСIIОТО

118 IIОСЛУ}КIIОТО добро,

ако

'''~IT Koj 611 1'11 заДОПОJJУlJаJ1 1I0трсбltТС

IIОНJШСТСIIОТО

1I1)111ШТСIIIIIHHIlIlPCII

пристаll

добро,

макар

If да

сс

Iщ6.»ТII

113
за

lIaT.

JI О Ж

е

11 11 С

то:
! ••

IIСОСllопап с РСВIIЗIIСКIIОТ

;

..

папод за погреllша J'pIIMCIIH ira
матсрпjаЛIlОТО
прапо, кога се има ПО прсдвид У111РJ,епата фаКlllчка
состоjба. Имсно, ПОIIIIСКИТССУДОВII ПОфаКl1lчката
состоjба Mefl'
ДРУГОТО, УТВРДllllС дека тужптелот
lIоседува кука п дворно МССТО
СО 110 МО 11111JI обjекти
во место ПП ка 110 "I-II-I" за педсн 11 ПОД
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во имотен лист бр.З J 92 за КО К .• Во НРОJ\ОJlЖСIIJlС
сврема исток ОП ово] пспвижсн имот, тужсппот
В. НСТО така
посепува о б[ектп з аиепс пп ПОП КП.бр.5993.
На jyI' ОН опне
псдвижиости ПОСТОllllРlIстаlIСII Ш1Т ко] сс протета во правец 11СТОк
запад во должина од 73,90 меТрll1l ко] пат е со рази ичиа lшrРОЧJlllН
по просек од 1,90 меЧJII. Преку ово] пат тужителот донга НО сво[ата

КП.бр.5991

псдвижност. Оц спорнио-г Ш1Т на jyI' сс паога непвижноста ни
тужепите С. JI Г., С. JI И .. ДО своите непвижпости СЧ)flllКlIте цопшс
,
110 пат на купувагьс 11 на KOII поцоцпа IIзграJ\lIле куки 11 помошии
ой[сктп. За потрсбите па тужптелот, кико 11 на тужепиот В. бил
формирап спорипот пат, а он .друга страна останатите тужспп
своюг имот ГО имант за градспо со бетонски столбови 11 плетспа
болликава жица покра] сампот Ш1Т ко] ГО користи тужителот.
Тужспите

ппппата

1\0

своите иецпижпости сс служат со I10МIIнуваll)С

псдвижпост

НIIЗ

KpajllaTH цесна страна.

туж пте л о т пе не с иомппувп

е з авспе

н како

ППТОТ

1111]

110 ко]

о п штс с-гвс п а

па патиип-ата по то] дел па гр алот, n
обjСКТlIте С'rpаIlКПТС 1'11IIмпат бсснравпо ГРПДСШI JI на топ ССУ"I'ГС
НС ПОСТОIIпстаЛJlО УРUПШIСТIIЧКОреtнеПJlС: Од сспеРIlПТП стрпна
на обjсктот па ТУЖIIТСЛОТ) како Нlfа 1I0раll0 ТУЖСJlIIОТ В. IIOМIШ)'ПП
оформсн пат Koj с I1JПРОК од 3 МСТРIl И IIСТНОТ С ВО СОIIСТВСIЮСТ пп
Лllцата А. 11С., IIреку Koj пат ТУЖJlТСЛОТ би мо}ксл ла доа('а
IIСJJРСЧСIIО ПО своитс НСJ\IШЖIIOСТII, а за кое IICUITO му С 1I0TpCUHn
соглаСIIОСТ 1lJIlllIоч)сбllа оДлукn од надлежен OPff1H. ПОМllIIуваll)С
по OBoj пат би било IIOCKOIlOMII'I11O 11НС 611 нзв.лсгувало по IIрапнта
на ДРУГJl ЛIII~П, I10ссбно lIаРУIIIУП<lП)С па дворното МССТО пп
ТУЖСIIIIТС, lIOIIIHIITYIH\IIJC на огрпдата 11 СЛJJ11110.
Врз oCIIonn 11(\ пака утврпсната
фаКТlIчка
состоjба,
ПОIIJlСЮlте СУДОНIIпраШIJJПО го ПРПМСIIIIЛС мптеРllj(1Л ното "рп ВО,
кога го одбllЛС тужБСIfОТО баРПIl>С11(\ТУ)ЮIТСЛОТ. Ова, од "РПЧIIIIII
HJTOпатат 110Koj 1111'0
ПОМJlнувасега 'ryЖlIтслоте долг 73,90 MC11)JI
со ПРОССЧll3IIШРО'llIна ОД 1,90 метри JI 110onoj пат ТУЖlIтелот сс
,
..
служел повеке ГОДIIIIJl lIаllазад,
а дtt JlМОТОТ на ТУЖСIIIIТС
IIретстапува 11дворно место па I1Jшпtlте обjСКТlt
е заграПСII со
беТОIlСКII блокови, IIлетена БОl\JIJlкава жица 11 ПО onoj 11(11'е
OTC)KIIaТOДВllжеп>сто на 1УЖIIтелот JI тoj бсзбедlIО пе можс да
поминува со товаРIIО 11теРСТJlО возило, а дека од северната страна
со пствсиост

ВО склопот

'I

,
.'

71

I·(.~
~'
r
иа имогог на туж игспог постои нруг формпр ап нат ко] е
соиствопост на други лица JI ко] што е широк 3 метри JI С граден
ОД и сти состав
11 конф пгур.а пп]». Исто така, дека со
воспоставувнп.сто
па службеност па JfMOTOT на тужепите 611 се
IJреТРIIСЛi1анач птелпа штета и би се зафатил лел ОД пивиото
дворно место, с1 би требило да сс сруши оградата по цолжппа па
патот,

(

i
I

1.

(:

r

Со гл аспо со чл сп 50 стан 1 ОД Знкопот за OCJlOВlIIITC
сопствеиоспо-правии оцноси, препметпата службопост сс врши
на иачип ни ко] lIаjмнлку се сптоварува послужиото добро.

i

ИмаjКII [а во пре)\шщ оваа законска опрепба, како 11 фактот
дека постои на ссвсрната страна ОД имотот па тужитслот друг
нат ко] пгго е сопствепост на други лица 11 по ко] тужителот би
можел на НО (1га lJellpe'lelIo до своите псдвижпости J( номипувап.ето
110то] нат 611 611110поскономичио, ово] суд оцени дека нсссповани
сс РСВJlЗIIСКlIте навоци на тужптелот во таа смисив.

I

Пресуда на Врховпнот

сун па Република

Макеноии]а,

I

I

I
I
i

I
)

Рсн.бр.71З/97 од 13.01.1999 година.

5. Не може да се конституира
НОСJlУЖIIО

град ба

11

добро. а ко

11 СЛ""

II(HICT3I1ym.lll.c1'O

Cf)JICTIICIIIIKOT

Од обраЗ1l0ЖСНIIСТО:",:

Jld

lIа

(lОllлаСТСIIОТО

раб от

11И 111111
ССТ 11ЦIIО Ji Ii
11корltстсн.сто

IIрано па службспост
11 ГО

доБIНJ

па
со

О HCOI) ОЗМО ЖIIJl

IICTOTO.

...

,

РеВIIЗlljата с IlСОСlIоваllа.
1ICOCII01l311 С 11реНIIЗIIСКIIОТ навод за погрсшна IIРlIмспа lIа
мтсриjаllllОТО нрава кога се нма во преДВIIД У'П1РДСllата (lН1КТJlчка

состоjба.11мспо, во pC}{OlНlaTClпоставка MCty другото е УТПРДСIlО
дска СЧJilНКIIТС кон сс брака сс СОПСТВСIJIIЦIIJI тоа ТУЖИТСJJОТна
КП бр. 1052/2 11 Kll бр.l051/2 а ТУЖСПIIОТпа К.П бр.lО52/7 11дека

I.
r

~.

нат КО]

1,

се lIаога на сеВСРОIIСТОЧllата страпа, а KOj пат е на ПОВJlсока кота
за 0,60 меЧJlft дека ТУЖ 11
тел от може со мал теХJlII'lКII зафат да се

II

паРI\Сllата

11

(

на 'I)'ЖIIТСЛОТJlзлсгуна всдпаlllllа

ОПIlГГIIIIСКIIОТ

!
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,

I
1
\

-----------_

..

-

вклучи дирсктпо на ово] нат

11

пска поради тоа нема потреби

ОД

восиоставувап,о на службепост врз нариспите на тужсниот. Со
рсшспие П.бр.488/95 с лопессив времена мер ка 11е паложспо на

тужителот па престане со гранба на IIOМОJШШОТ обjект ко] по-шал
.
.
на го гради на местото препмст па ово] спор. 110.11 IJOKpaJ такната
забрава тужителот го изградил помоиппют обюкт помсту куката
.
.
) па Н(} ТО] ничии сам сс НОВС)) во Сlпуаr~IIJ(} да '1'1)(111 пггста СО
рушсп.е ва ово] OGjCKT за на може да сс користи СО патот ко]
поминува покри] пеговата

сруши каменпот

парцела, а за тая цел

огр ацсн

.
11 па Ja

цислоцпра
ja убнажп висипеката

SJlH

воцомсрот, а истото така 11 на
Врз основа на нака утврдспата фактичка
1I01lllCKIITC суцови

опбиле тужбеиото
тужитспот

го

ке треба

материгалвото

баран.е на тужитслот.

чешма-га

11

разликя.
состо[ба правилло

.

примеипие

на ]"0

право

кога го

Ова он иричипи пгго

со маи тсхпичко
грацсжсн
зафат може
11(1 патот ко] сс паога на ссвероисточпата

па

СС

вклучи

директно
страна ОН
неговата парцел а 11 СО тоа нема потреба да ja ситоварува париелата
на тужениот. Ова соглнспо ЧЛСН 50 став 1 од Законот за OCIIOВlIIITC
-нраШIII Oj(IIOCII според KOj предмеТJJатн СJlУЖ()СIJОТ
сс ВрНIII Hn lIаlll11l на КО] наJмалку.сс
онтопарува 1I0СJIУЖIIОТО
добро. СоглаСIlО ЧЛСII 53 стан I ОД I1CllI0T закон со ОПJlУКCllIа СУПОТ
СОIIСТНСIIОСIIО

за делба

па IIРСДметот

одлука

па

држаВСII
opl'(lll
IIрсдмстната
службсност
СС установуна
кога
COIlCTBCIJIIKOT lIа
IIРIШСJlIIГJfРnПОТО l\обро
во целост ПЛII деЛУМIIО нс може на ГО
КОРНСТII тоа добро без соодвеТIIО
КОРН<.:ТСII)С на поел уж 11
ОТОдобро.
Како 110 КОJlКРСТIIJlОТ СЛУ'lаj IIОСТОII МОЖlIоет ТУЖIIТСЛОТ ДCl
lJаllРШШ IIplICTaH на натот lIа сеПСРОIlСТО'lIIнта СЧ)НШ1 JI
110 Koj
ДJlректно 611 се ПКЛУЧllЛ на OIlIJlTIIIICКlIOT пат IIрОllзлсгупа дска нс
сс IIСIIОJlПСТII УСЛОНIIТСза устаIlОВУВЗВ.с СJlужбеност врз Jlapl\CJlHTa

па

ТУЖСJlОТ

затоа

111'1'0пе

111111 со

станува збор за

неМОЖIIОСТ да МОЖС

Пt}РI\ела.
ВРХОВIIОТ СУДна ГенуБЛlIка MaKeHolllIja ГII цснеJIIС JНШОJ\Jlте
.
.
ОД РСIШЗIIJата дека 'ryЖJlТСЛОТ
ССКОП11J1IIОМIIIIувал 110OBOJ пат на
Koj бара сега устаповупан)е Ш\ службеllОСТ , тоа е ПОСКОIIOМIIЧIIО,
'JУЖIIТСЛОТ да ja KOPHCTII cBojaT3

а

градеЖlIlIте

р(}БОТII KOII трсба

да

ГJI

IIреземс за

овозможувнн,с

пристан па lIС'"го'шата страпа ОД неговата парI\сла се многу големп
матсрпjаJlIIII ТРОJll0ЦП мс(,утоа наjпе дека се неосновани
он
t

/
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прн ч ипи

истигс

111'1'0

иости пкп ОН страни
повторувагье

11

Пресупа

по

постапката

на

РСI\.бр.1205/97

ОД

биле IIЗIlСССIIII 11 нспсти во жалбсната
па пторос-генсниот сун па прстставуваат
по рСUПЗIIJ3.

Врховпиот

сун на Република

Макспопи]«,

7.04.19991'01\llIIa.

6. Иматслот на опасеи иродмст (далсковпд) с должсн да 1'1.
IIРСЗСI\IС
СНТС дсjСТНlljа мсгу кпи и ссчсн.с па ГIНII1ЮIТС 11стеблага
во IIpC'IIIIIK IIIТО нрстстзrsУllа СIII'УIНШ пддалсчспест 0)\ поповитс,
како НС би пастапиле несакапи по слсдици, па 110 таков случа]
соистпспинпт па прессчепото дрво псма прано на падомсст на
штста.

од

о б раз

Jl

О Ж с 11JI С Т о: '

Рсиизпртга с основана.

Во ово] спор пр восте пе пио г СУД го уважил туж бспо'го
бараи.е на тужптелката и го зацолжил ТУЖСП1ют да 11ja пицомести
пггстата во 1131ЮС од 57.120,00 непари СО закопска затезна камата

сметапо

цспот на иресудувап.ето ДО цспот на псипатата а кога
611ла
на
111'1'0
ГР<ШКIПС ОД ТРllте орсовп стебла а целумно иссчспи грацките на
пггс

ОН

та

причипета

начин

ецпо ОРСОВО стебло 11 иссчспи

пелоспо

дис стебла

биле

иссчс

пп

ОД сливи но пивата

на ТУЖIIТСlIкатз.

сонствепост

ОС 110 ва ни се рс ви з искнтс 11а вопи па
IIрllМСШl lIа маТСРlfjаЛIIОТО IIpaBO, фаКТII'lката

нор

аДJl

состоjб(\

['PCIIIIIа
од сч)нна

110

СУДОВ" С IIСIЮТПОЛIЮ утнрнсна.
IlpcKY шшата на ТУЖIIТСllката lЮМIШУШ1Jl наЛСКOIЮJ\ОТ ОД
две ЖIII~II (ПIIСКО IlНПОlIска мрс}ка) изградени по текот lIа 1968
ГОНШНl, а со Koja сс ВРJIIСЛО обсзбсдупаНJС
JI HallojYIH\II)C
со
lIа llOlШСКIIТС

СЛСК'flJIl'lIIа СllерГlljа

за

УТВРНСIIОдска

на сслото

ПРВОСТСПСJlIIОТ СУН IIрнфаТIIЛ

на

ПОСlIоставупап.ето
па палсконодот
нс 611](С раСЧJlСТСlI1IItMOTIIO-lIрашштс
ОДIIОСIIСОСОПСТВСIIIIК{)Т lIа
IIСНlШЖlюста

COO/\BCTlla

74

во премс

О.

110 со ОПIСД дска

ВIIСlIна

ностаВСНII

ЖIIЦIlТС

во тоа

ОД далсководот
ВРСМС

бпле

пс JI сметале

lIа

на

нсивиж

поста

прску

СВОН

ВО 1996 година
во почетскот
на мсссц

па -гужитслката.

работпици

ссчсн.е на ГРПIlКIIТС ОД '1СТНРlIте

псиост

стебла

ОРСОIШ

'I)'ЖСl1ата

страна

[упи изиршиле
JI

биле нссчени во

пгго смсталс на жиците на далсковонот.
IIa
2 L.06.1996 гоипиа во постапката за обсзбепувагье па цокази.судот
ПВС СЛJlВII

и-шсгол па лице место
иска

СС прссс

констатирал

JlplITOa ja констатираи

ни гр апкитс
мсстопопожбата
чс

JlаjПСlJата состогба

сл иви

11 ПВСТС

на граиките

во

Нрllтоа

пе [а

ОН ОРСОННТСстебла

JI

стебла споредспо СО нивиото растоганис ОН (ниско

НВСТС сливови

паноиската

JI

мрсж а). Првосте пспиот сун

фактичкпта состогба

Прll

YTBpJ\YBall,CTO

па

на првостспспага IIРССУНП
прифа-гил цска с обирска на тужспиот да [а иапомести пггетата
пгго IIРОIПJlсгува

11 )\()IIССУВ(}II)СТО

ОН таму

111'1'0l'pallКJITC

па ОРСОВlIте

стс бл а

11 НВСТС

сливови стебла биле иссчепи, пека ирвата биле насадспи прец
восиоставувип.сто Ш1 наЛСКОI\ОJ\ОТ 11 тис СО своргга висина '1'01'1\111
НС прсставувалс

]~сшtРIl.
На

прсчкн

на паисковопот

по ВIlСJШl1та ОН 57.120,00

фПКТJlЧКП состоjба судоrштс 1'0 заНОЛЖlIJ1
Ja наНОМССТII IlIтстата со заКОlIска заТС:ШIt камата.

УТВРНСJlат(\

па

ТУЖСIIJlОТ

ВТОРОСТСНСIlItОТ

ПО

сун

)\ОIlСССl1атп ОНJIука

jn

IIOTI\P]\IIJt.

11(\ВРХОШIIIОТ суп на РепуБJl1lка MaKcHolIJlja

МIIСЛСII)С

IlрССУ}\1I П!
IIсмалс НО ПРС}\НlЩ JIOJpaKOIICKItTC актн - ПрПВllЛlIIlКОТ
за
ТСХIIII'lКIIТС
I10раМТJlВII
за 1131'рnдба lIа надзеМНII
елсктро
СIIСРГСТСКJI ВОПОВll СО номиналсн
ННIIОJl ("Сl1уж6СI1 1111СТ на еФ PJ"
6р.65/88)
J,OIlCCCII врэ ОСlIона на 1ШСН ]0 стан 1, 4 11 5 он ЗаКОIIОТ
1101lllCКJITC СУДОНII IIрll HOllccyrнtll)eTO

зn стаllпаРНJlзаl~ltjп
соглаСIIОСТ

Уставот

("СлужБСII

СО 'lЛСН

5

ЛIIСТ

на СФРJ" бр.38/77),IIIТО

ОД YCT(}IНlJlOT закон

Ма KCJ\ollllja

на ГСllуБЛlIка

11(\ 1I06ШННIIIТС

за

по

CIIPOBC)\YJ\;HI)C lIа

ССПРНМСlJУВПкпко

РСllуGл II'IKII

нека СJlГУРllОСllатп
IIЗlIссува 3,0 мстри. За

Оj\аЛС'1СIIОСТ

IIР()JШС. Во ЧЛСН 117 С IIрСЮНIДСIIО

па с дсл ОП стсблото
ВОНОIЮJ\II со
НОМJlнален
напон од 11 О кп, СJlГУРПОСНПТ(}опаЛС'IСIIОСТ мора па
се ОJ~РЖJl 11 по СЛУ'lаj на Пn{-ЮI,С на стеблото, НрIl 11ГГОСJlгурНОСllаТi1

ОН KOj

It

ОППЛС'lСIIOСТ СС МСРН ОП СПРОВОДПIIКОТ НО lIеОТКЛОIIСТПТП

Врз

основа

СО СIIГУРНОСТ

IНl IНlВСДСIШТС

па угпрдпт

п ПСС'IСПJlТС СЛIШJl

сс

одрсд611

}\llЛIIIIСС'IСJ1IIТС

Jlаоf'але

по

СУДОВllте

1I01l0ж6а.

биле

)tОJlЖIIП

граНКJI од ОРСОВJlТС стебла

СJП'УРIlРСIШОТ ПРОСТОРНРСПШЩСН

75

во согласпост со Пра в ШII 111КОТ, 11 ако ТНС се наогале 1\0 то] простор
тогаш ТУЖСJllIOТ како имател на опасипот црсцмет С цолжеп да
ги IIРСВ3СЫС сите HcjcTBllja со чистеп.е па грапакнтс 11стеблата и
оцржуван.е на мрежата како нс би пастапиле песакапи послсдици.
По миспсн.е на Врховпиот суд на Република Македопп]а,
но случа] на 'IУЖСI1ll0Т се стекиал со право на службопост 110пат
на ОI'РЖУШ"lка,1I ВОслучаJ да отстрапуван.ето па гранките 11црвата
го СТОРIIЛ ВО IIPC'IIIIIK како што тон е павсдспо во правишшкот
111'1'0 преставува сигурнос на оцалсчсност
на воловнтс ОД стеблата
и грапкитс, тогаиша тужитслката не 11 следува пицомест на пггста.
Рсшсиие на Врховнио г СУД на Ре иублик
PCH.up.1080197 ОД 04.03.1999 годипа.

а

Макспоии]»,

7. Им ат с л о т ц а о п а сп ат а стнар
к с СС ОСJlоБОДII
ОД
ОДПНI(JIНIOСП) за надомсст па штста причипета ОД енассп прсцмст
па пггстпикпт, ако цокиже дека ('11 IlpCIJJC)] сите потребни MCPKIIII
з апггит п и средства да ja из б сгпе или е гст р ап и пгт ст а, а
ОIllТСТСIШОТ

IIIHtТoa IIС сс НРИДРЖУlJал на 111111.

Од о бра

3

по

Ж

с

11 11 С '~ О:

Ревизшата с основана.
Основани се реНIIЗIIСКII навоци за сторсна супггсствспв
'~ .
поврсдн на онрсдбllТС од процесната постанка ОД ЧЛСН 354 стан 2
TO'IKa 13, бlщсjКII 1I0бlШНllата со Koja С 1I0ТВРНСIIННРНОСТСlIсната
прссуда

с IIcji1clla

РСШlIтслните

факти,

JI

IJсразбllрлива,

така

ППО

пстата

пе

СОДрЖII

нс може во

IIРП'l1l1l1l

за

ЦСJlОСТда

сс

IIClIIITa.

Во Оlюj сно}> IIРIЮСТСI1СIШОТ суд
сун

I1рнфаТlIJI дски

УТНРДlIlI,

а второстспеннот

Kaj '~УЖСНIIОТ IIмало 1I0вске IIОВНмаШШIII Зil

обработка на ДРIЮ, кон МClIIIШIII биле ф(1UРII'lКН IIзработени I1
обсзбС}{СIIII сворсД IIРОПИlJlаllПТСфаБРIIЧКИ стапдарни. ТУЖlIтелот
Koj IIC 611Л во рсДовсн

работсн

ОДJlОСKaj ТУЖСJlIIОТ,

ра(ютсл на MHlIllllIaTa 1\lIрКУЛ(1jJ. КРIIТlIЧllIIОТДСlIlIОСЛС

паj'IССТО

работното

времс по фирмата Довша странк(\ со цсл да КУПII таЛllа. БндсjКII

76

имало

потреба

он

11:1талната,

скратуваll)С

трс бапо да бицс

аКТJlВJlрана ма пнш ага краТIIJlllца.
мишипата

потребно

Откако 611ла искл учсн а
вртеп.ето
на пилата зя кое било

сс чекало па сс запре
време ОКОЛУ
една минута .. Иако,

обратип на свсцокот Г. за поцссувап.е

б сз п пко]

да

му

PC'IC

ииту

само иницирггпвио скокнал

свелскот Т. му

ва машината,

пак

j~a го

э ацоп

BC1IcjKII цска зпас

сс

тужитсиот
ж п

со то

а,

на

ja подигне
мишипата за на J(\

машииата, пулпил рака во исвиот цсл ОД
lIоткреllС, а иииата сс YIJlTC НС бина эастапата
со ПРТСIЬСТО, па ОП
певппманис му била эафатеиа раЮ1Т(l 11пресечена.
Врз основа на пака У-ПЧJ}\СIIНТ(\фактичка состоjба поиискптс
сулопи во побивапата со ко]« с иотврцена првостспената IIрссудn
УТВРДIIJlС цска тужбспото барагьс 11(1тужитслот ПРОТJlВ ТУЖСIIJlТС
.
.
за иацомсст на маТСрIIJ<НIШ\ 11нсматсриршпа
пггста с псосиовано.

При ова попискптс судови согласпо 'шен J 77 став 2 ОД Закопот за
облпгациопп оцпоси, засгапале па стогалипгге цска Ilpll'llIIla за
пастапуван.е
на пггста нс IIрстстап)'иа
опасната
СТВНР, туку
.
.
игтстата настанила како РGЗУ1Iтат на HCJCTBIIJaTa на тужигслот

.

кон на споj РIIЗIIК 11 саМОlIlIJlЦlljnrllШIIО
без тоа да му бllДС нарСНСIIО
ОД IIРСТlIостаВСIIIЮТ, Оj{JIУ'IIIЛ Hn ja актшшра, ОДIIОСНО ja IНЩIIПIС

на

маlllllпнта.
ПО МIIСЛСJJ)С lIа

ВРХОШIIIОТ

сун

на

РспуБЛlIка l\1aKcHolll1ja,

ваКВIIОТ заКЛУ'IОК
на 1I0ПIIСКJlТС СУДОПII нс
ПРОllзлегува
со
сигурност
ОД IIЗВСПСIIIIТС докnзн. 110 тскот
lIa РСДОИllата IIOCTallKH
останалс нсраС'lIIСТСНII праlllНIf)а кон II.IТО СС ОД РСIIIIIТСЛIIО
3ШРIСII.С за IIраВJlЛНО ОПJlучупан)сто
110СIIОрОТ.
CIIOPCH ЧЛСН 174 стан 1 ОН ЗНКОIЮТ за оБJlII('Ш~JlОIlII
O)\IIOCII.
за IIггста од OllnCCHHpCJ\MeT
ОДГОЩlра IIСГОВJlОТ ilMnTcJI. n за IIITCTa
ОП OllnCllH /{CJIIOCT ОДl'опnра JlIIЦСТО што сс занимава со IIса. (l во
стан 2 с Щ)СНIНЩСНО дска како IIМНТСJI СС СМСТ(\ cOrrCTBCJlIIKOT Jla
нрсдмстот,
како 1( ОIШIТССТВСIIOТО праВIIО JlIII\С кос нма право lIа
раСllолаГНII)С,
OJ\IIOCHO на кое IIрепметот му с Hn!\CII на врсмено
КОРIIСТСII)С. J30 'IJIСН 177 стан 2 ОН JlСТНОТ заКОII, IipСДВlЩСНО с дека
Jlмателот на предмстот се ОСJJободува он ОДГОНОРIIОСТ11(\КО ДОКnЖС

пска

JlITCTaTa HaCTnHalla IIСКЛУ'lIlВО СО l\сjстппс

ИЛlIна

нс

ТРСТО ЛПЦС кос

.
ТО] НС МОЖСЛда го

МОЖСЛ да Гl' JlЗ0сгне 111111
отстраНII.

па OJIITCTCJlIIKOT

IlpCHnlIHII JI'IIIJIIIOCJlCHIII~1(

130

KOIIKpeTlIlIOT

случnj
77

'.

по писк игс
пистанал

СУНОВII

пе

а IIСКJlУ~IIШО ОН HCJCTt:IICTO

па

11а JlI)C)~M

тужитслот 11 пали имателот
можел па го J)РСПвини

СТОТ - тужс 11110'1' ова IIC
послслицитс
1'11избегпс 111111
отесраНII.

на

бил

нс УТВРНJlJlС даЛJ1 тужитслот

цал и иггстага

со сигурпост

УТ~~РПJlJlС

Оттука

пописките

работа, со оглсц на тоа цска

СУДОВII

работа,

ОСТРУЧСJlза иаков вип па

односпо напп то] имал сооцветпи квалификацпи

и

за ваков

на

ВНД

за оиассп предмет, I\JlРКУЛl1Р
Нрll чис работсп.с с зголсмспа опасност, па но смиспя 11(\ ОШ, 11
наЛII туж с п иот
прсц H(l го прими п а работа
ПрОВСрlIЛ
нали
'I)'ЖIIТСЛОТ с ОСТРУЧСII за иаков ПНД работа. 'Покра] ова, пописките

супови

ССработи

утврпппс кога тужптслог

НС

работи ка]

3(\110'111(\11 Д(\

порано работел па вакси ВПД на маппша, за па
611 МОЖСЛО на се утврли папи тужитепот имал оцрсдсно работно
искуство. како и тоа цапи тужитспот бил заполжсп ОН СЧJН1Нl на

тужспиог,

Д<1J111 то]

тужспиот

на

за ОllаССJI

IfРС}\МСТ,

обаиува вакви работпи

ПО ТСКОТ 11(1РСДОПII(\та IlOстltпка

НС УТНРДItJlС

СУНОВII

раБОТОДi1ВСI\ОТ

пtlЛII

:J:'ШIТIIТlIlI МСРКII 113fllllTIITIIlI

ПII}( Jlа раБОТ(l,

срснства

ва

ОIЮJ

11 доколку

му 1'11 06сэБСДIIJl

сун,

СРСДС'П\(1

1'11IIмал

на ТУЖIIТСJJОТ.

ПОI'РСIIJСII С заклу'lОКОТ

~JaобjСКТJlПlJа ОНГОВОРIIОСТ,
OIlHCCII

IпБСПIС

IJрСДМСТ,

а

I1pll

нал 11ТУЖСIllIOТ

соглаСliо

на l\СJСТПIIСТО

1I0СJlСДIII\а

па

CTltllyna э(юр

ова IЮJIIIСКIIТС СУПОI\II
гп IIрсзел СIIТС НО'll)сБНIJ

ЧЛСН

IIОВТОРНОТО

на

за

611 МОЖСЛО

II~ УТВРДIIJlС
МСРКII за

тужс

111101'

СО

па

члсн

СОПJНСIIО

OHIIOCJI

394 CT(lB 1 ОД Законот за

'lУЖСJIIIОТ

паКВIIОТ ВlЩ
СООПIСН lIа

СУНСII)С,

1IOIIIICKIITC

III1'JВСI~УJШII)С lIа НdJШ ДnК(1ЗП

lIa 1I0CTojllJlTC

78

МIIСЛСII)С

да

СС

177
СС

ПРОЦССIIНТ(\

ОНЛ)"III К(1КОво Jlзрската.

IIРII
даЛII

ова,. 110

113I1CCCJlOTO, ВрХОВIIIIOТ СУН 11(\РспуБЛIIК(\

OI'JJCH IШ горс

f\ЛаКСДОlllljа,

наков

11 3aIIJTIITIIН

ОIШС мсркп
ПОР(\ДП

на

611HcjKII IHTCTl1Ta lIaCTall(\Jtlt во BPCKl1

НЛJl UTC'11H11111IHTcTa,

Jlостаllка,

обаВУВflН)СТО

на 1l01lllCKIITC СУJ\ОПII дека

стан 2 0)\ За КОIIОТ :Н' оБЛIIПll\IIОIIIIТС
ослоGОНII 0]\ ОДI'ОJЮРIIОСТ.

Со

1I01lJlCKIITC

JlМl1Л IIРСНПIlДСIIО

а ОН IIpJl'lllJIH IIITO во КОIIКРСЛIIIОТСJlУ'Jнj

ТУЖНТСJlОТ,

Сll1')'рIIОС'I'

прп

пали

IIITCTilTa l1aCT(\lIalll1 IIСКJlУ'lIШО како

со

1311J\CjKIIсс ра60ТII

:JаПfl'lJI.

имал

ПрСJ\вrщепо

на работа

тоа дска

JI даЛIIТIIС

ССработи

за

заlllТIIТII1I
му ГII

опассн

СУНОВII ТРС()(1
со СIIГУРПОСГ
cpe}\CTBf\

обезбедил
прсдмст,

со

OI\CHa

па У'I1Jрпат
1(

МСРКII

за

на 'IY)KIITCJlOT,
дал 11lУЖ ПТСJIОТ

бил

OCTPY'ICII,

иаков

ва работа,

ВlЩ

пали

11 оцгоиориоста

Ре ше ННС

11а

11(\

бип зацопжсп

'11'ЖIIТСЛОТ

на 113BPIIlYB(\иаков

ТУЖСIlIIОТ

зависи

олиоспо пали имал квалпфивции за обивуваи.с
виц па работни эапичи,

туэкспиот

Вр ХО В 1111ОТ су Д

З~

J(

пастаиагата

11(}

он CTpalJr\

па

а ОД II1ТО
пггста.

КС

а Р сп убл 11ка Ма КСД о пи] (1,

РСJ\.бр.49/98 ОП 27.05.1999 годпиа.

8. Ппрансишипт сппстпепик ко] I1РОД3Л иациопализирапп
ЗСJ\ljНIIIТС 1\0 1]J3ДСЖСII рсоп продолжу"зjКII
да IIла.<.а паипк на
приход за зсмjllIllТСТО, нема прапо ОДкунувачет да бара паплата
на дапокпт 110 псппп СТСКllунзн.е без псппи, бllдсjЙl1 цогопорот за
купоиродаж ба пе IIIННПВСДУIН'нранно дсjство.
ОП о бра

з )1 о Ж с

11 11 С

то:

Рсвизиргга с нсосиовапа.
1[сосповап с рсвпзпскиот наван цска с сторсна CYlJlTCCTBClla
новрсна на опрспбитс ПП процеспата постаика. ОН ПРНЧIIIIН птго
рсвидспгот нс иавспупа ВО што конкретно сс состогат поврелите
)1(1 опрсцбитс ОД процеспата
постаика.
Неоснопап с JI рсиизискиот павоц за погрспша примспа пп
матсриршпото IIpal\O кога се има по препвиц Y'Il}pHCII"Ta фактички
cocTOjUtl. Во РСНОВllата 1I0CTtlIIK(\, ПОIIIIСКПТС СУl\оrш Mef'y ПРУГОТО,
УТВРНШIС J\CKtl 'll'ЖJlТСЛОТ If Т)'ЖСIIIIОТ fШ ден 8.09.1967 ('Oj(IIJIi1прсп
анвокат
СКЛУ'IIIJ1С
мс{'уссБСII
догоно)} за КУIIОllрОJ\ажоа на
JlСJ\ВIIЖСII имот, Koj СУНСКII НС го эапсрплс.
Соглнсно ТОЧКi1 1 ОД
J\Ol'OBOPOT,

lУЖIIТСЛОТ

како

I1рОJ\НШl'l

JlЗJНIНIЛ

дска

с COIICTBCIIIIK

11:1 1111ва

во МССТО 1\11 ка 110 "К." 11:1 .КО С. на КI1бр.1286R/13 во
IfОВрlIlllпа од 20.229 м2, ОД Koja IIl1ва му HPOj((l)l на 'ryЖСllIIОТ како
KYIIYn:l') 1I0ПРШIШН ОП 325 м2
11РНОСТС

нсн ата

како

во

супа. Во катастарската
С пппе III\Jlj а
НJlвата
во 110нрнпrпа
ОД 13 А 86 м2 СС ВОНII

во

пре

НОССJ\ОJШ1l0Т ЛIIСТ,

СО мсрн JI

rpnllllJ\JI

паВСJ\СJIII

11:'

IIМСпа '11'жJtТСJIОТ, со ОЗllilка HCK(lземjШlIтето с IInl\JIOJНШIl1J1рt1IЮ,
а по онаа поВ(ншша 11(\ IIнвата nлегуна JI lIопрнншата
ОН 125 м2
IIITO ТУЖJlтелот му ja I1РОД(\Л па ТУЖСПIIОТ. ТУЖlIтелnт эп
79

------------------------~------------~--~.~-~
J,

э с мршггс го

пл а к а во Управата

за [авпи ирихоци
при
Мин истерство-го за фипапсиипапок за користеи.е па эсмршггето,
цоцек а за изградсниог обjскт па нетото папок ПЛ ака лицето С. А.,
син па туэксниот,

При угврпсн ага ф акги чк а состогб а;' ПО п ао гап.с на
Врховпиот СУН па Рспублпка Ма кенсппрт со приостспспата и

побиваната

прссуда, попискнтс

судови правилно

го нримениле

мнтсриршиото lIраво.

Правплоп е стават на пописките сулсви цска прсцметиото
зсмршгге било паниопал изирано 11 ПСТОТО с поп ПРОМСТ, па цска
НОГО ворот за куиопроиаж
ба 111'1'0 ГО паиравило стра пките е
.
1IIIIIITOBClIи пе произвсиува правно I\CJCTI10,
па тужителот е TOJ.
111'1'0

треба да го плака данокот за корпстеп.е на земрпптс-го,

611J~cjKIIто] 11JlОllатаму

с цапочсп обврзпик согласпо Зикопот, па
не ССиспол псти условитс од чпси 21 О ОД Закопот за 06ЛШ'Ш\1I0IIIIТС
опиоси за нсосповапо збогатувап,с.
Рсвизиски-гс навоци цска туж птспот IIрСД понске од 20
голиии 1'0 има продадено предмстпото ЗСМJIIIIIТС и цска отгогагп
плака цапок на приход на земjоделско зсмjШlJте за прихоп KOjToj
НС

го

остварува,

дека

ПРIIХОДОТ

К()РIIСJШI~II 11 смета дска данокот
П)

о(;тварунаат,

OBOj суд I'JI онбн

го

остиаРУВCtат
треба да ГО IIлатат

како нсосноваНII,

ССГНIIIIIIIТС

ТНС кон 111'1'0
затоа

IJlTO во

ирелсвантно
с KOj го остварува
ПРНХОПОТ
бllдеjкн
'IУЖJlТСJlОТсам IIрllj(ОIlСЛ да сс YLlITe бllде даночсн оБВРЗJlIIК, затоа
СЛУ'lnjот

IIIТО IIС МУ ГО IIрСIIел

IIМОТОТ

на

и IIС превзел IIJIKaKBO
дека давокот
на приход с

ТУЖСIIIIОТ

HcjcTBJlC за да тоа го сторн. TO'IIIO
IIРСТJlостаПСII, 110TOj данок на JlРIIХОН ГО IlЛ(lка Toj на Чllе IIме се

станува збор за IIPCTIIOCTaBCII данок,
ирелеваllТНО с Koj П) обрабО'lува по УСЛОВII КОПl IIС е IIЗВРIIIСII
IIpe1l0COT lIа IIмето на olloj 111'1'0
го обра6(нува,
како IIIТО с по
СЛУ'lаjот.
ТУЖlfтелот 110споjа впна СС довсл ВОСlпуar~I1jа да 1I0ПСКС
ГОНЩlllllлака даllОК на прнхон за зсмjlllllТС кое IIITOнс ГО КОРНСТII,
затоа 111'1'0
IIlюкраj 'Гоа IПГОсс раБОТII за lIеДОЗIЮЛСIIО раСllолаГtllI)е
ВОДII эемjlllllТСТО,

а

бlщсjКII

.

.

JlprlllYHlIlITC ПРОIIIIСИ, ТOJ продал ЗСМJIIIНТСна
'IУЖСIllIOТ кос 111'1'0
бllЛО НОН промст.
Со оглед на тоа 111'['0нс JIOCTojaT ПРПЧIIНИте IIЗIIСССIНI по
pCВll3lfjaTa, ]IIПУ е СТОРСIШсупггсстnспа
попреда IIН одрсдбllrгс ОП
КОС С СllРОТШНlО lIа

80

t
f

нронсспата

иости пка

ОД ЧЛСН

35li став 2 точка J О он 311 П, па

KOjll

поврепи ово] сун внимава Н6 сиужбеиа полжпост, а матсриршното
право с правпапо прпменсто, следуваше ово] . суд да одиучи како
по изрека-га, согласпо

СО

члсп 393

ОД

3ПI1.

Пре супа па Врховпиот суп на Република
РСJ1.бр.8G4/98 од 3.02.1999 голина.

Макспоп прг,

9. IIc може да сс бара IJI)aKall.c на исшгатсп износ .ш lIари
поради стскпувпн,о бсз о сиов, акп плвйап.сто с изпрш епп вр]
оспипа '111 закон IIЛII ДРУI' проиис, ко] попоцпа со OДJlYКl' 1111
у сгавпипт CYJ~ па Република l\181'СДОПlljа бил унипат.
Он о бра

з

11 о Ж

с

11 11 С

то:

Рсвизпите сс основани.

Од изиспсиите докази
утврциле цеки тужитслптс

ме гу другото,

пониските

супони

11сега покорйгот COllpyr па тужптелката

Б. работсле во РЕК "О." 110 состав на "нн"-с. 11 цс к а како
носители па стапарско нраво со цоговорп за купопродажба па
општсствепи етапопи скнучепи ПО почетскот па 1992 гоципв, 1'11
куниле становите согласно опредбите ОД Закопот за пролажба на
стагюви ВО општсствепа СОlIстгвеJlост("Служ6СJl веспик па СРМ"
6р.36/90). Утврдиле нека рокот на отплата па стаповпте се врши
по раТJI 11 отплаТИТil е за npct.te ОД 40 rOHIIIIII. УТНРДlJле ДСК(I
согласно член 11 он 3(1КОIIОТ за IIзмеllуваl1,С
11 НОllOJlIlУПnll,С
lIа
3аконот за продажба
на CTallOHIITe ВО ОIllJЛ'ествеШl СОIJСТВСllОСТ
("СлужБСII
ВССШIК на РМ" 6р.62/92) Koj стаllllЛ ВО Сllла он 20. J 0.1992
ГОДlIна 11 IIЗВрlНСllа
е рснаll0РJlзацнjа lIа цеllата на СТНIIОВlIте 11 110
вскс заКЛУЧСНIIТ'С договори за КУllопродижба
па ("JcHJOIНITC,11нека
согласно онаа заКОlIска одредба 'IУЖIП'еJIlIте 111I(l111ЛС во НСIIНРСКII
11 ДСПIIЗIfII средства опрсделеllll
ИЗНОСII П3 lIосебнCl сметка Kaj
соодпетнзта банка, КОII сега 1'11бilраат по onoj спор како IIЛАкан,а
З{\ KOli о'пraдпаll ОСIIОВОТ, ОДIIОСПО поради стекпунаJl,е без OCIIOB
lIa страна lIа тужсната Републпка МакеДОllпjn, заС)1ПОсо камата.
И lIi1jIЮCJIС YTHPJ\lfJfCдека УстаПIlJlОТСУД па РепуБЛlIка МаКСНОllпjа
./
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24.02.1993 година обjапспа по "Службсп
веспик па РМ" бр.1J /93 0)\ 1.01.1993 година, ОД ко] ДСН таа одлука
и сташша ВО спла-укппата е одрспбата ОД член 11 ОД попапред
сноменатпот Закон за иэмепувап,е 11 ДОIIОЛIIУПЩI.с на Заканат за
продажба на станоиптс во општествепа сопственост.
Спорно во предме-гот е-дали со извргпсното плпкап.е од
туж итслпгс на нсспорно пл атспи-ге поепинечии IIЗJlОСII за
рсвалорпзаци]» па цената пп становптс, постои стскпувап,с бсз
оспов на страна на тужспата нли пс, Jf дали таа е В() обирска
таквите износи СОсоолветпа камата согпаспо Закопот за висината
па стаиката на затезпата камата треба да им ги плати IШ IIIШ IIЛII
не, односно нал 11 тужсната е но сооцветеп правси 111111 НРУГ оцпос
СОТУЖIiТСJlIIТС 0)( кон таа и да с во оборска на тоа ппакагьс како
писивпо легитимирана
страпка, ако навистина постоп оспов за
пра ка н.с па 11CI111
птс ните износи.
ПО наогап,с на Врховпиот суд на Република Максцопи]»,
во случагов со побиваните пресупи пониските сулопи погрсшпо
ГО нримснилс матсршалпото
пр(\по.tГIlIаК(\н)сто па тужптелите
на сега ОН IIIШ барапитс износи с извршспо согпаспо закоиска
одредба, Koja во прсмсто IJn IlлаКан.сто била во СIIЛ(\ (члсн 11 од
ClIoMCllaTIIOT
ЗRКОll),
KOj(\ пак одрспба ПОДОЦllа со ЦIIТJlраната
одлука 11(\У стаШJJIОТсуп lIа РепуБЛlIка M(\KeHoIIJlj(\ 11со важност
на таа Оj\ЛУКR, OHIIOCIIO IIр"мспат(} на одлуката ОД 1.03.1993 ГОДlIна
IIНВ(\МУ, е YKllllaTR.
Ова ЗJН\ЧII) дска СIIОМ~lIат(\та одрсдба од члсн
11 ОД ЦIIТlJраJШОТ ЗНКОIl с IIсклучсна ОД прпмсна за по ППIIJlII(\,
ОДIIОСIlО сметано ОД J мС\рт 1993 ГОДlIна lIaB(\MY~ 110 нс И за ОДПОСlIте
со Одлука

бр.226/92

ОД

,
.
.
111'1'0
IIнстаналс ОДIIОСIIОПЛ(\КaJЫ1.таНЛII други IIрСЗСМСlI1I HCJCTBIIJa
ll1ТОсе IIЗВРIIIСIIII во врск(\ со примспн
па та(\ УКJllIнта одрсдба
пред 1.03.1993 ГОДJlllа како IIITO с СЛУ'lаjот по спорот. Од она
I10натаму, СЛСДII:J(lКЛУ'IOК дека во СЛУ11аjо)\ПС сс раБОТII за JJлаКЮI.с
за кос 1I0НОЦIIНд(\ отпапнал основот ОД СООДВСТСII оБЛIIГ(\ЦIIОIJСJI
ОДIIОС мс (-у двс договорни странки, туку з(\ I1лаКПIJ.с IIЗВРНIСПО ПРЗ
основа 11но сила на ЗnКОIIСКR онрсдб(\ Koja 1I0Доцна е YKJI(.I)\Ta,J! пс

п

J:IIOPC}\

ПОIIJIIIIТ<;Jlfl.

iю поставеното
ПОГРСIIШО

оБЛllI'НЦlIоппте
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СС

ОВ(1, 1101111CKIIТC СУДОВJI

при

оЛАУЧУПnlltС:ro--''''

бriРnll.е со ЦlIтираНJlтепобlшаПII ПрССУДII,
ПОНJI KYB(~
ат
lIа
одредбите
од 3акопот
за
ОДIIОСII JI Закапат
за lHICllllaTa 113 ставката па

тужБСIJО

затеэпата камата. кон СС одиссуваат на стскпувап.е без оспоп како
по оцпос Ш1 главното барап.с, така JI по оппос 11ftкаматата како
сиородно барап.е, пгго попвтаму поппаку казкапо тис 11 во случшов
погрсшно ГО примеииле матсршалпото право.

Од изнсссиото, следуваше onoj СУД согласно член 395 став
1 ОН ЗПП да пресупи К(1КО во пзрската.
Согласпо члсп 475 оп ссгапшиот ЗПП ("СПУЖ()СII нсспик
п а РМ" бр.33/9Н) но случагов СС примепува а оцрелбпте ОП
порапсгппиот 3 ПП.

Прссупа Н(} Врховиио г сун на Република
Рев бр.т! 1197 ОД 20.01.J999 годпиа.

10. ОКОЛlIоста од кога тужспипт

Макепопп]а,

•

КС ССсмета за нссопссси

ДржаТСJI дали

од моментпт кога 1'" примил парите па име илатеи
исрсппалеи цпиок ОДтужителката за Koja ПС постпела звкппска
пбнрска, или ОД момсптпт кога с иопипггепо решснисто со кос с
уквжино па тужеиипт цска повскс нема законски осппп Д3 1'11држи
уплатсиитс средства с ОД супггсствсио зпачсп.е, бндсjКIf nд тпгаги

эаипчпуна
киматага.
Од

пбврскатв

О

бра

Бнрап.ето
Оснопапи

з

за пракап.е па глапнипт

ДОЛГ

11 плакпи.е

11:1

11 О )К С 11 11 С ТО:

за звштита на законитоста с основано.
СС паводи-ге во барап-ето нека поради погрепша

ПРIIМСllа на Мi1терпjаЛIlОТО
право фаКТlIчката
состоjб(\
IICHOTIIOJlIIO УТВРНСIlЗ ОД C'11HlIIa IШ ПОIIПСКlIте
СУПОВII•

Имсно,

ОД IIЗВСДСIШТС
докаЗllllOlIIlСЮIТС

за УТВРПСIIО дек(\ ТУЖlIтелк(\та

како

CY}{OIНl НРllфаТIIЛС

ВрШIfтел

.

па caMocTOJHi1
за ФIIIНШСJIII

бlfла занолжепа ОД МППIIСТСрС'ПЮТО
за jшшп ПjJJlХОJ\II, Д(\ плати ДШIОК на JlIIЧСНПОХОД

hcjlloct-анвокат

Управа

3Н.900,ОО Дснарп за 1993
ТУЖJlтслката 8110Жllла жалба
ОД

ГОДlIна.

с

ПРОТН8

110 I"\IICIIII(\

РСIIIСПIIСТО

ОН

по НСТОТОп 611110ОД()JlСIIОкако

IIСОСIIОIШ 110.
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•
J

•
•
•

•
•

I

Со IIрссуда на Врховниот СУН 11(\ Република Макслопи]«
У.бр.J891195
ОСНОРСНОТР pCJJJCIIIIC СО КОС бил а э адо лже па
туж итснки-га на плакап.е паперсопалеп цанок 611110 попшитспо JI
прсдмстот вратсн па иовторно разглсдуван,с 11 одлучувап.е. Ка КО

зацолжсниот

давок бил платен

ПО

приемст

на прссупата

ва

Врхониот

СУН на Рспублик а Макецоии]а,
Упраната з а [авпи
IIРIIХОНН доисна РСIlIСIШС со кое цаночпото звцолжепие во 11311ОС
он 38.900,00 пец ари на туж ите л к ата да и бипе отишпапо.
Тужитсл ката побарала покра] отпишувагьс на илатенпот цапок
11исилата на законска звтеэпа камата ив ово] ИЗНОС3Н перпоп он
29.12.1994 година откога го платила дапокот ДО 15.03.1998 гоиина
кога било извршено отпишуван.ето НО износ ОП 49.160 ДСllаРlIllП'О
с прспмст на тужбеното бараи.е.
Пониските суцови УТНРДJlле 1\СЮ\ тужитслката
согл аспо
Заковот за папошггс па граганите ("Службен веспик на РМ" бро]
79/92), вс била во обирска да плати иаиок ОД личеи доход како
вршитеп на самосталиа
JtCJIIOCT- адвокат на знтоа има нраво на
закоцска затезна камата, БНJ(сjКIIтужепиот користсрси 1'11 овис
средства за ово] псрпоц сс збогатип беэ основ, 11 во согиасиост СО
член 21О ОД Закопот за облигационите опиоси. го уважпне ВО
I~C1l0CT 'l)'жБСJlОТО баран.с на ТУЖlIтслката.
Основано с баРНII)СТО за ЗaIJlТlIта на за КОlIlIтоста lIа JаШIIIОТ
uБНШШТСJlнска 1I0ШIСКIIТС судонн ВОНОIIССУШllI,С'I'О на набиваната
I1PCCYHCl СО КОС С уваЖСIIО тужбеllОТО
бараll.с на ТУЖIIТСJlката пс
1I0стаIlIIЛС во СОL'ЛitСIlОСТ со одрсд6ата
он член 214 од ЗаКОIIОТ за
оБЛIIl'аЦllOllIIте

СоглаСllО

стскнато
заТСЗllа

OHIIOCII.

ЧЛСН 214

он

300: "кога

сс врака

бсз OCIIOI~ мораат да сс вратат ДОЛ ГОНIIте
камата 11 тоа, ако с СТСКlIува'lОТ IIссовеССII

она 111'1'0 с
11да сс враТII
од

ДСIIОТ на

CTCKIIYBall.CTO, а IIl1аку ОД ДСНОТ lIа 1I0ДlIссунан.сто
на бараll.сто".
ПО МIIСЛСII.С на OBOj СУН околноста ОД кога 'I)'ЖСIIIIOТ КС се

смста
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нссопсссн

нржател

даЛJl

он

кога ПI IIрНМIIЛ
lIаритс IIn IIМС платсн IIСРСОllrtЛСII данок ОД 'I)'ЖlIтслката за KOJa
нс ностосла заКОlIска оБНРСКll, IUlII ОД
МОМСНТОТ кога с ПОШIII.IТСIIO
.
,
решсннето
со кос с укажапо
IН\ ТУЖСНIJОТ дека 1I0пекс нсма
заКОIlСКII ОСНОВ'(Н ГJl ДРЖJl уплаТСНIIТС
cpeJ~CTIН\ с ОД CYHITCCTnCIJO
3I1iPICII.C, бllдсjки ОД тогаПI З3ПО'lпупа обврската за BpaKClII)C на
глаШIIIОТ ]\01lГ 11плаК(\II}Спа KaMllTaTa.
Зll

МОМСIIТОТ

ке се смета

Прашатьсто кога тужсшют

с

за песовсссп цржател

сушгествено зиачен,е БJlнсjКII, тогаш започпува да тече
оборската па тужениот покря] вракатье па главпиот полг да плати
ОД

и камата.

Макелопи]«,

Решепие па Врховпиот суд на Република
Гзз.бр.96/99 ОД 7.10.1999 гоиинв.

]J. Огкажупап.етп
ОД застаренест
главна распрвна се смета како пиемене
оборска.
Од о бра

зло

)1(

е

11 11 е

двдепе

на

IIРJI~IШНIt~

записпин за
110

застарена

то:

Ревизигата е псосповаиа.
На основа такна утврдспа фактичка состогбв пописките
сунопи го уважппе
тужбеното барап-е па ТУЖlIтслката како во
изреката па првостепепата пресуда .. При оплучувап.ето суповите
ТРГН8ле од тоа 111'1'0 утарпиле дека тужепата
со нсгзпниот
порапешен брачен другар за потребите па семетството позвршле
од неговпот брат покоргиот К., сопруг на тужитепката,
9.500
холандски гулдени и 5.000 гермаиски марки. I-18 основа тон
суновите
п ао га ат не кв согл а спо член 216 ОД Закопот
за
'.
.
семегетвото ceKOJ ОД тужепите е цопжеп па Jlt npaTII половипата
од позвгмепите пари бllдеjКIIIIС'IlIТС биле употребени за КУПУВ311)С
113 моторио возило - камион "Волво" СОко] работел 11заработупал
тужспиот Т. за потребите па брачпата эвсцпица. Кнмиопот бил
препмет на физичка делба 110 разподот па бракот, на основа
сосопствепичките
права па двагцата qд 110една IЩСМllа IIOЛОl1llllа.

.

ГIрпговорот

па ТУ)l(еllата за застаРСIIОСТ lIа 1I0барупаll)ето
СУДОВIIТС го ОДбllЛС како неОСlIоваllО бидсjКII со самото lIеjЗlIlIО
признаНllе
дадено lIа заПllСlIlIКОТ за Г~8ВП8раснраН8 ОД 29.06.1994
ГОДlIна нетата се откажала од З8стареllоста п 1I0Kpnj тоа ПП'О
со поДпссок ваквото
.
JlеJЗllIlIlОТ 1I0JlIIОМОIНПIIК.
покаСIIО

ПРIIЗJlанпе го ОnIОDlIкала преку

Onoj сун lIaota дека со ваК80ТО оДлучувarье IJОlIlIСКlI1'е
СУДОDllllраПllЛIIО го IIРlIмеllJlле матерпjалllОТО право, 1111111101'0'1110
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олрсцбите

оциоси,

JI

ОД ЧЛСН 557, член 336 ОД Законот

члсп 2160)( Закопот

за семегството,

сите цруги пр 11'111 1111 изпесепи во"пресупите.

леосповаи

е рсвиэпскиот

за облиганиопи
а сс согиасува и со

павоп

ОДНОСпа
з аста рс нос-га на бар аи.с то, ОД причи пи 111'1"0 туже ната на
записпикот эа главна расправа ОД29.06.1994 гоиина IIзjnшtJJа цска
го IIРJlзшша бнратьето односно дека без огпец на петакиатпот
ПРНТО{},

приговор

ПО

па застаРСJlОСТ таа сс согиасува

попонипата ОД полгот
па ['О плати. Ова со оглсц на тоа 1.11'1'0 во чнсп Збб стаи 1 оп Закопот
за облитациони оцпоси, ПРОIlШШIIIО е дека писменото признавагье
на застаре па обирска сс смета како откажуваи.е ОД застарспост.
Отгаму 11110 миспегьс на ово] суц, откажувап.ето
па застареност
надсно на записпик за главна Рllсправа сс смета како писмено
признапие на Зl\старсна обирска по смиспа па цитираната закоиска
оцрспба.

Поради тоа 111'1'0 нс стогат причипптс IlOpa)\1I кои рсвиэшата
с изгавспа, ииту се УТНРНСJlИ суштествепи поврепи 11(\ сдрсдбите
ОДпроцеспата постаика - член 354 став 2 точка 10 ОД ЗПГL па кои
рс визискиот сул внимава по спужбепя полжпост, следуваше
изгавената РСВIIЗlljа да сс одбllС кпко ПСОСllоnзпа соглаСIIО член
393 он ЗПП.
Пресуда lIа ВРХОПIlIfОТ суд на РепуБЛlIка
Рсн.бр.820/97 ОД 03.02.1999 ГОДlIна.

12.

МПКСДОlIпjа,

,
ЗаКУl1l1l1l1зта се IIла ка по ро коп IIте о ПРСДСJlСIIII 110

со заКОllt а по
(JOоби'.аСIIО 110 мсстото каде

ДОI'ОI10РОТ ИЛII

НСДОСТИГlIa

опа

тогаlll

како

ПРСДI\1СТОТlIa ЗКУIIОТ е

што

с

предадсн,

ОДIlОСIIОIIОЛУГОДIIШIIОако заКУIIОТ трас еДllа .IЛII 1I0пекс ОДедна

ГОДlIна.
Он о бра зло

ж с 1111е ТО:

»СВlfзпjата

с основана.
.
ВРХОI\IШОТ сул на РСJlублика Македоппjа I1ajHc дска порадп
1I0ГРСНIIIНПРIIМСIlа па матерпjаЛIIОТО право, <1>aKTII'IKaTa состоjба
ВО
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случаjот е lIецеЛОСJIОYTnpHcna.

------I30 рецовпата

поставка,

пописките суцови угпрпиле цска
на педвижсп имот-пива ВО I10вrНllша

тужитслката е сопствепик
ОД661 м2 на опиттипа К., на ко]» тужепата страна имала поцирано
барака зи сместуван.е на работпици. зи пrгo со тужитепката имапс

постигнато спогодба бр.01-2013 од 16.11.1995 година за эакуппипа
ДО 31.03.1996 година за месечен изпос по 10.000,00 ленари. После
31.03.1996 година, тужениот прекутно

попатаму продолжил да
ja користи непвижпоста на тужителката се до месец [упи 1997
голпиа кога ja ппслоцир ал бараката.
Со огпеп да тужснпот
нередовно Ja псилатувал закуппииата на тужителката, тав подела
11

поставка Пбр.605/96 11 со пресупа прз основа па приэнаппе од
28.10.1996 гопипа, туже пиот бип задолжеп
за перпопо-г од
31.03.1996 до 28.10.1996 голина да {J плака по 1.000,00 денарв
месечно па име эакуппипа.
Врз о спов а П8 пака утврпепата
ф актич кв состогбя,
пописките суцови делумно го уважиле тужбепото бараи.е 11 ГО
зацолж иле тужепиот на туж ителквта
па име з акуппип а за
спорипот период да {. плака 110 1.000,00 пенври месечно, а
поголемист ДСЛод тужбепото баран.е го опбиле. ОП8, затоа што
спогодбата помсту страllКllте престаиала да важн, а попссепа е
пресуда пораДII призпвппе, со KOJaтужителката се согласипа за
закушпша ол 1.000,00 ДСllаРII месечно.
Мс{утоа, ВРХОШШОТСУД
на Република МаКСДОПlljа or~elJYHa
пска во КОlIкреТIIIIОТ случпj се раБО'ПI за заКУlIIшва за KopIICTCIIJC
на недвпжеll JlМОТза псрнод од MeCCI\ ноември 1996 до jупп 1997
['OHIIHa. Спогодбnта
lIoMety СТРПIlКJlте бпла по ПnЖl10СТ до
31.03.1996 ГОДlIна, а со нресудата П.бр.605/96 ТУЖlIтелкnт{\ сс
СОГllflСllла за заКУIIIШlln од 1.000,00 деПnрll месечно за ПСРIIОДОТ
од 31.03.1996 до 28.10.1996 ГОДlIна, а ПО OBoj спор '11'Жllтслката
барn за друг псриод ПЛЗКЗII.е па заКУПJlllllа од ТУЖСIIIIОТ. Од
доказите по прсдметот нс IIРОJlзлсгува дска IIрссудата врз основа
па IIрПЗIlПНПСможс да сс ПрПфПТII како IIскакпа спогодба 110ме('У
С'IР(ШКIIТСJI ВПСlIната па изпосот IIn за куп IIJI 11ата од 1.000,00 ненар"
да сс прпфаТII 11 за 1I0патаМОIJIII110Т псрпод. Опа, бнпсjКIJ
ТУЖJlТСJIката се соглаСlfла за заКУПIIJfпа од 1.000,00 ДСllnРП за
пер"одат за Koj барала во таа постапка, а пе 11за спорнпот псрнол
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ВОово] СlIОр. За правилно утврцуваи.е на висината на за купиипита
за спорпиот исрпоц, ВО CJlY'l!ljOB нонискптс сулопи биле ДОllЖIШ
на утврдат иовекс факти JI да -извепуваат повекс цокази. За таа
цсл, трсбало да СС иснпта колкава е висниата на эакуппипата
спорен обичаите 11 условите на околните педвижиости, а во
записпост ОН 1I0ВРllШllата па зсмрпптсто, прпстапот ДО НСТОТОИ
слично. Ова, согпасно со член 58] ОД Заканат 3<1 облигапиопите
.
.
,
односн, спорен КО] закупецот е цолжеп да Ja плака знкупиипата
во роковите оирецслспп СО договорог или со закон, а во недостиг
на ДО['ОIЮР 11 закон, како пгго е восбичаено во местото каде пгго
прсдмстот му е предаден па закупецот.
Со огпсц на 'Гоа 1111'0 во конкрстпиот случа], эакуппшгата
Ш! нсцвпжииот имот на тужитспката
нс с одредсиа со договор,
бнпеjКII спогоибата важсла до 3 1.03.1996 гоципн, а преСУJ\~та врз
основа пи признанис пе МОЖСда сс прифатп како спогодба помсту
странкптс,

смета цска пораии погрешна примспа на
матершалното
IIpaHO 11фактичка-га состоjба 110 случаю-г НС С
целосно утврпена, на согиасно со член 395 стан 2 ОД 3ГJ11 одиучи
ОВО]

СУД

како во изрската.
При повторното суцсп.е, првостепспиот сун кс треба на го
и м а JlРСJ\НЩ\ ннпреп иалож еиото 11 со повторна опспк а lIа
Ilзведеннтс покаЗII, а 110 потреба 11со IIЗНСJ\уваll.с па ~IOШIдокаЗII,
ЦСJlОСIIОда ja УТВРНII фаКТJllJката: состоjба 11да сс ПРОJlзнссе по
I1pehr-.1СТОТ. Првтоа, Toj сун да УГНрПII адсква'lll11 параМС'I1JII Сllоред
кон КС можс рсално да сс опредн ВlIсшнiта на заКУllшшата па
'IУЖlIтслката
за СIIОРIllIOТ ПСРJlОДВО оваа постапка.
СоглаСIIО со члсн 475 од ЗГIП ("Службсн НССIШК па РМ"
бр.33/98). во случ«ijов се прнмснуиаа одрсдБJlТС од 1I0раНСIJIIIJlОТ
ЗПП.
PClIlClIIlC lIа ВрХОВlIlIОТ сун на РспуБЛlIка
РСIJ.бр.2U7/98 од 7.09.1999 ГОПlIва.
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MaKcHollllja,

13. Ко га р аб е т опаив ч о т дал пи см е па с о гл асп о ст за

иризпаишье

на трошоците

З11 болнично

ЛСКУП811.С

113

дете

113 сво]

работник, а НС 1'11платил иридопесиге 110 оспоп па здраВСТI1СIIО
осягуруван,е на рабптпикпт, ДОЛЖСН С да ги пацомссти ТIННIIОЦIПС
за ленуван.с

па здравстпепага

уствиова

118 Koja

11 с дадена

согласпост.
Он о бра

з

JI О }К С 11 и С

то:

Неспорно

е утврцепо дека работник
ка] тужениот имал
бол 110деворю КОСтрсбало да се лекува ка] ТУЖIlтелот. Со оглед

да тужспиот НС 1'11 плакал придонеспте за здравствено осигурупап.е
редовно
п а вр а ботенпте , кос пе пгго му 611110 поэ иа то на
тужитслот,

зсмал

лскувап.ето

о бврск а да ги плати сите ТРОI.lIUI\П окол}'
на дспоj'IСТО 11 на ДСП 30.10.1996 година, lIапраВIIЛ

писмена согласпост за прпзпавагье на болпичките тропюци но
целост. Од страна на тужителот му биле поставснп фактуритс
па туж спиот од направсинтс болиички тропюци да го плати
IIЗIIОСОТ по бнагоирсмсн
рок. БllдсjКII
тужепиот НС го платил
пзпосот по бол инчките '11)011101\11 тужителот го завел ово] снор.
Врз основа на така углрдспата фактичка состоjба попискнтс

сулони го уважи]« тужбсното барап.е на тужптелот 11 ТУЖСllllOТ
го задолжи]а да му ПI наломести иаправепите 60ЛШIЧКJI '11)ОIlIOЦII
за ЛСЧСII)С на дспоjчето на раБОТlIlIКОТ па lУЖСIШОТ.
ВРХОl\llllОТ

рсrШЗlljат(\

СУН

на

1((\ 'I)'ЖСJlIIОТ,

РепуБЛlIка

MaKcHolll1ja

одлучуваjКII

110

ja одбпл како IIСОСlIоваll(\ ОН СЛСJ\IIIIТС

IIРН'IIIIШ:
1](\

oBoj

така УТВРПСllата фактпчка

состоjба 11по lI(lo('all)CTO lIа

праШlJIlIО IIOIIIICKIITCСУДОШIГОПРJlМСIIНЛС M(\TCplljaJllloTo
право кога го УВНЖIIJlС 'l)'жбеllОТО бараllJС на ТУЖIIТСJlОТ. ()на ОП
ПРIIЧIIJШ нгго праШlJIlI1I сс cToj ал111
IIТНТ3 на 1IOIII1CKJlTC
CYJ\OBIIнека
ТУЖСНИОТ
е должен па го плати ]\0111'01'. Bt1KBaTa обврска
сун

ПРОll311сгува

ОП дадсната

1])011101\11, според

соглаСIIОСТЗН ПРIIЗllаваll)С ва БОJШII'IКlIТС
доставените ФПIlППСIIСКlI документн. Фактот

дека ТУЖСПIIОТ гп немпл IIсплатеllО
IIРПДОJlССIIТС но ОСIIОП пп
здраВСТВСIIО ОСllгурупаll)С
па споите рабо'ПШЦП 11IIор("t}\п 'Гоа ОВIIС
ТРОIlIOЦJl пе може па БПДl1ТIШПЛt11'еПJf од Фопдот за злраВСТПСIIО

Я9

осигуруиаи.с,
првостспсииот

НС

беше оспорен ОД тужспиот но поотаиката пред
СУН ниту ПО жалбата.
'Гврцеи.сто цскв -гужениот
-,

1'11I10НМIlРIIЛ

таквите обврски сврсма

Фондот за зправствспо

ОСJlгурунаll)С, со IIРIlЛОЖУВi1I1Jе на потврца,
претставуваат
JIOШI
факти 11 цокази 111'1'0 сс оцпесуваат па утврцепата
фактичка
состоjба, 110 ко] оспов нс с цозволепа рсвпзп]» CllpeMa член 385
стан 3 ОД ЗПП.

J 1аводот пека тужитслот можсл на ги наплати ирспметпите
тропюци ОП Фонпот за здраПСТВСIIО ОСllгурупан,е како закоиска
обврска 110 основ па ПРIIДОНССJlТС, со оглед на погоре изпесепото
во случагот е ирелеваптен. Цапсната I1зjана ОД страна па тужсшют
за прпзпавап.с па ваквите тропюци не С побивана во сооцветиата
поставка он IIрН'IПIlIlТС истакпати ОД тужениот во оваа постаика.
Спросц тоа согласпо чпеп 997 11член 998 и 1004 од Законат за
обл игацпопи

оцпоси - ко] спорсн член 5 ОД У ета вIIIIОТ закон

за

спровсдуван.е на У етавот па Република Максцопи]а сс спровецува
како републпчки пропис, такпата IIзjава го обврзува тужспиот
да Ja испл ати пастапатата
обирска 110 ОСНОВ па направсипте
бол пи чки '11)ОНIOЦII.

прссуда

па Врховииот суд на Република
PCB.6p.1114/97 од 18.03.1999 година.

Микспопи]»,

14. Со бланко изцацепипт акцспгеи налог за обсз бсдувпи,е
IШ IlJlаК311.СТО на lIаРИ'lIlО 1I0б31)УlJзн.е, ДОПСР"ТСJlОТ МОЖС да ja
наПJlати и каматата ОД ДОI,IIСН.СТО со ItСllлата на тоа lJобаруван.с.

Од (.)бра

з

11

о

>К

е п 11С

то:

Нвата JlOlIIICKII СУДОВII го унаЖlljа тужБСJJОТО баР(\I1.е 11
YTBPJ\Hjl\дска ТУЖСIIIIОТнсма IIР(\НОда го реализира (1К1\СIJТIIJlОТ
налог I1рСДН}\СНна тужеllllОТ зарани обсзбсдувlНЬС па IIлакаl1)СТО
за 'IIСJIОРН'Iапот() млско по текот па 1993 ГО1\lIпа п ПО'IСТОКОТ па
199t1I'ОДlша, ОДI1}НI'III11Н
lIП'ОУ'П1рппjа дска ту>китслот 1'11IIСllла'J'IЛ
1I0баруваll,(\та
по IlСIlорачаПIlТС
фактури за HJTO ГО прсдал
аКЦСIIТIIIIОТ налог па ~СIIНОТ,
а llaIшаТСПIIОТ износ со акцсrmIИОТ
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налог IIрсстапупn камата
па тис побарувап.а.

пресметапа

пораци цоцпсп.е

со исииатата

ОдлучувпjКII 110 рсвизшата на тужениот, Врховппот су}\ на
Република Макспонша ja упажи ОДслепните причини:
Правиппо е стоjаЛlllIIТСТО па пониските СУНОВII дека
акцеитпиот налог сс пзпава заради обезбедувап.е на илакап.ето
на копкрстп
а о бврск а, 110 погрсшсн
е заклучокот
ДСКП нс
ПРСТСТПНУППтаква обирска каматата ни. псилатените иобарувни.а
со звпоцпуваи.е, KOJa. пгго стасала ПО ПСНОТ на препавап.сто па
акцсптпите IH1J10311, само ОД ПРИЧПНИ што таа била засметапа во

кпматпите

ЛIIСТIIII

ТИС

носта вспи па тужителот
ЧЛСН 14 оп Закопот

носле препавяп.сто

ф ииапспското
работсп.е ("Служ6СII веспик на РМ" 6р.42/93), цолжиикот може
за обсзбсиуван.с пя плакап.сто да му пра1JП на 1\ОПСРIIТСЛОТналог
за. пренос со пн'гум па пр истигп ува п.ето (а кцептс п 11(\1101').
на нал оз птс.

СВОРСД

за

Акпсптпиот
налог ('О зансрупа цоверитспот п ГО ппонссува НО
и и с-ги туцирп-а
за платен
промст
на.jПОЦlIll п а це п о т и а

Според цитпрапата оцрспба, ДОJIЖJlIIКОТ го
прсцапа акцептпиот налог на повсрителот зараци обсзf)еНУВt1I1.с
на своите плакап.а ОП конкрстен деловеи оппос. ВО случагот нс с
спорно ПОМС('У СТРШIКIIТС пска тис биле во деловси оцпос во ко]
JlITO тужсппот
JlСllOрnчувал млеко во ПОПОЛГ ВРСМСJlСКII IIСРIfО](
за IIIТО доставуна па 'ryЖIIТСЛОТ 11 фаКТУРIf со ОПрС}\СЛСII рок пп
Н1IаКНJI.с по IIIШ. Исто т(\ка не е спорно пека ТУЖIIТС.IIОТ
ТНС
фаКТУРJl 1'11IIСlIлаТJlЛ со заДОЦlIуван)с. ТужltТСЛОТ ПI нрспал

ПРПСТII1'НУJННI>СТО.

(\KI~CIITI1I1Te 11(:\]10311па. ТУ)I{СIIIIОТ

зараДII

обезбспунаll>С

на

nСНОВ заРnДII JlЗНРСШСIlНте ПСllораЮlна млскотn
за IIСР1l0ДОТ НО IIрсдаn,llьето на акцснтните IШ1l031[. ИСТО так(\ нс
е спорно нска сс рnБОТII за бланко акцеllТСН палог. Прн такпат(\

IШНКt1I1.сто 110rf'()j

IIССIIОРIIН,

пол ож6а,

11 110 МIIСЛС В.сто на OBOj су Д, нра ВIJЛ110 е

па lIобрувнн)ето 110
IIСIЮР(РIНt1тафаК'ryра
со каматата 1I0Р(\1\1IДOI~IICJ()CTO
ПОнсговото
IIлаКi:1I1.е, IIрспстаВУl\аат
едннствена обврска. ОСIIOВПП оGпрска е
па ДОЛЖIIIIКОТ I1лаl(<tн.ето па го пзвриш
по ОIlреНЛСIlIIОТ рок.
Зарадп тоа ППl1латат(\ на Кf1мптаТf1 Iшстап(\та со нопреда 11(\та КППТ(\

стоjаЛШIIТСТО

на РСВlIзнjата

дска JIлпКан.сто

'Н'

обврска,
со достаВУНПIJ.с
аКI\СПТI1110Т Jl(\ЛОГ зп наПJlата Kt1j
I1I1СТIIТУЦlljата за платен промст блппко ПРСДПТ\СПОJl,1\ОЛЖI1JfКОТ,

91

е во согиасиост СО опрецбитс на цитирипиот закон за прироиата
на акцсппшот налог како иисгрумепт на финапсиското работен.е.
Пораци изпссепото, по мислен.ето на ово] СУН, СОобсзбспуиаи.ето
на пл ак ап.е-го на инричиото побарувап.е со иренавап.е на бланко
акцсгггсн налог на цолжпикот,
се обеабелува 11 илакан.ето па
каматата поради цоцпсп.сто во исиинтата па 'Гоа иобарувап.с.
Ре IIIСпие на Врхо ВIIIIОТ суд на Рспубл нка Ма кспопп] а,
Рсн,бр.1309/97 од 27.05.1999 година.

15. Акиситшшт

налог

НКО С

бланко издадсп, цопсригслпт

нс мо ж е да 1'0 IIрсдадс па ТРСТОлипо ЮН{Онегов ДОIIСIНПСЛ.

о»

образл ож е пист о

Со побиваиито

оцбиспо е тужбсиото барап.с Д(\
па осиова акцсцтпиот налог издинсп од НСГО,
I1РССУДII

сс задолжи тужсппот
за обсабслувагье па побарувагьето па полжпикот на 'I)'ЖIIТСЛОТ,
на му плати износ ОН 3.135.315,00 иенар», по барувв п,е 1111'0
'IУЖIIТСЛОТ
НС го паипатил ОД цоверителот
па туженпотм,
како
исосиоваио.
J авипот обвишггсл во бараи.сто за заппита па за конитоста,

смета дека акцептпиот налог освсп цолжпикот може да го издаде
11 трето лице 11 неговото изцаван,е пе е врзаио за постоегьето
на
облигацпоииот оцпос. Кога акцептпиот налог е изцадсп бланко,
без озиачсп повсритсл 11сума, IIздаIШ(lOт-гараIlТОТ
се СОГЛllсуна
на аЮ\СIП1IIЮТ налог БIlДСJlpCHaHCll1l3 '.рети JlIIЦf\ како довсритслн.
Кога пак с }\OI'OBOPCIIO НОвеРIIТСЛОТ да не може бланко HКI,CIГllI1IOT
налог да п) IIрснссупа на '11)СТII Лllца, во такон СЛУ1шj МОЖСHll се
ностави праll13Н)С само за ОДГОНОРIIОСТ за IIlтста па стрннн lIа
Довсрнтслот Koj Cllp(YГJlВl~O на СКЛУ'lеIIIIОТ договор го щ)еДf\Л
(1KI,CIITIIIIOT
налог на друг доверител.
ВРХОШIIIОТеуд на Република iv1аКСДОllIljа, го одбll баРПll,СТО
за заНГГlIта на за КО11JlTOCTf\, како lIeOCI()I}f\IIO ОД СЛСДIIIIТС ПРИЧIIНII:
Во опаtt ПРnВllа работа пе е спорно дска ТУЖСIIИОТ СКJIУЧIIЛ
дОГОВОР за КУIlОJl{Jонажба со фll{JМf\ за УПОЗ-IIЗПОЗза К)'IIУПНII.е па
10.000 TOIIII Il'lCIIKa ОД реколта но 1992/1993 rOHllllf\ 11 Зf\РП}\1I
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обезбспувап,е на плакан.сто на ироднвачот му предаде 9 бланко
акцептнн палози, ме гу кои 11 прелметппот. СО истист договор е

предвидепо

.

акцептпите

палоэи да пе се користат-за

други намени,

освен

за о бе з бе д у в а гь е на о бвр ски те п а ту ж е пп о т к о и
прои з лсгуваат од то] цогвоор. Исто така пе е спорно пе ка
тужителот
СКЛУ'IIIЛ договор за оцобрувап,е па криткорочеи
к ре диг ОД 2.000.000,00
псиари со друга фирма,
к о]« за
обсэбспувап.с
па паврсмспа псилата на крепигот му дал на
тужитслот 3 бланко акцептпи пнлозп, мсгу кои 11 прспметнпот.
Тужитепот и тужспиот ПС биле по деловпи одиоси.
При такната песиорна состо[ба, спорсд мислеп.ето 1111ово]
СУП, правилни СС сторшиштата па двата суцови дека тужптепот
НС ма правен ОСНОВ за наплата па препметниот акцептеп налог.
ОН ССТО изпесено, очпглеппо е дека суповите оплукитс 1'11
засповаат па пэпадсииот акцсптсп налог согласпо члспот 14 ОД
Знкоиот за финапсиско работегье (11Служ бе 11 вспсик НИ PMI' бр.42/
93 од 07.07.1993 голяпа), спорен ко], лопж пи кот МОЖС за
обсэбсцувап.с па плакагьс да му врачп па цовсрителог налог ~Ш
пре по с со ц агум ·lIа пр ис-ги гн у вагь е то (в кпе п те н налог).
Акцс птпиот налог спореи стап 2 ОД опо] член, го энвсрува
поверителот ~I го rю}\пссупа до IIIIСТIIТУЦlljата за платсн I1POMCT

наJДОЦШl на

ДСНОТ на ПРIIСТIIГIIУIНlII>СТО.

Од оваа
aKI\CIlTIIIfOT

,

одрсдба

палог с

IIНСТРУМСНТ

ОП конкрстен

плакаll)С

IIСДВОСМJlслеllО
ПIТО

ДОЛЖIIII'IКО

IIРОllзлегува

дска

СЛУЖII за обсзбсдуваIl,С
довсрнтелен

ОДIЮС

1111

спрем а

конкрстсн довсрител. Од тоа IIССОМIIСIIОПРОПЗJlсгува IIраВIIЛllJIОТ
стан на баран.сто за ЗНlllтнта на заКОJllIтоста, дска акцеНТlIIIОТ

налог пс с xapTllja ОД вредност 11lIаРДII 'Гоа IIС МОЖСна бllНС во
промст како xapTlljn од вредност. Такnата правна I1pllpOHa на OBOj
IIIIC'IPYMCIITIЮIII1KOjслу'шj нс се мспуна со фактот I1ГГО во cJlY'lajoT

бланко. ПрСДМСТШIOТ акцентсн налог
во KOJlKPCTIIIIOT слу(шj нс е IIздадсн шпу СО цел да сс УlIотрсбн за
.
JlамируJННЬС
IШ ]\0111'ва друго Лllце, доколку нс го плаТII CBOJOT
1\0111'кон CHojOTДОПСРJlтел, ло Koj случаj би можел да се IJрнфаТII
бllЛ IIзнаДСII

од

ТУЖСНJlОТ

.

.

како IIЗJ;ша за rapHIII~IIJa.
Гlрссуда
Гзз.6р.124/99

на
ОД

ПРХОВJlIIОТ

9.12.1999

суд па Република

MaKcHoJlJlja

t

ГОДllllа.

I

93
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16. )(РУШТIJОТО
за ОСИI'УРУ"fill.С
ОДГОIИIJИI
за шт ста га
настаната СО упитреба на оситурспете возило, ДО изипспт 113 ко]
".
морало да СС ДОI'ОНОI)lI ОСIII'УРУlJаl!.~
ОД аит опдгоппр пист па
паг пи ч к и в о з ила, Сllоред Зик о нпт што в аж сл ПО .IpCMC на

СКЛУ'lупаll.с на договорот, ако IIСс ДОl'ОНОf1СII повисок износ, JI ПО
ение 0HHHCIIпе МОЖС да сс 11f1IfI\IСIШ уставпето пачело за lIопратна
"IHfI\1CIIa па иопопелпиот
закон за оштетсииог.
0)\ о бра зло

жс

е то:

11 Il

Врховниот сун на Република Макецопи]а, одлучуваjКII 110
ревизи]» на тужитслот ja опбп како неоснопана
ОД слсцпите
IIрН'IШШ: ВО сообракн] 11(\нссрека

голпиа

110

вина на осигурепик

новрсна на

OCJlгypClIlIKOT

па

на

ко]» сс СЛУЧllла на 12.04.1995

'IУЖСIШОТ,

ТУЖIfТСJlОТ.

дошло ДО тсшка телспа
J Ia свогот осигурспик,

туж итслот

му исплатил
на IIМН инвалицска пепзи]» сума од
14.891,91 германска
марка за период од 01.02.1989 гоцппа ДО

31. J 2.1990 гоципа
01.01.1991 гоципа
гермаНСКII

34.016,96 германски марки за IJCPIIOH од
ДО 31.12.1993
голина
или НКУIlIIО 48.908,87

11

маРКII УТВРПСI1Оод збирот па пспзиските исиляти на

иавспсн иот

утврпе па дека спрс м а
прссмсгковпиот лист тужспиот на ветото лицс му пресметал
на марката

гермаНСКJI M<lpKII.
IlpccMcTKaTa
ВIIСllllа

било

на Il1тста ОП 5.000.000,00

lIапомсст

курсот

псрио д. Исто

ТОГaJШlI1

}\lIlIaplI,

на ДСIIОТ ва IICIIJH\TaTa

IIЗlIссувал

на сумата lIа ОСIIГУРНТСЛНОТО

ТУЖIIТСJlОТ

НС

Ja снори

IJIТO СIIОРСД

с IIЗВРUJсна

5.614,50

ПОКРlIтне, чнjа

СОl'Лf1СIIО

топни

закон "Заковот за системот на ОСIIГУРунаll,С на IIМОТИ
11JlIII\а ("СJlУЖбсн лист на сфр J" броj 24 ОП04.06.1976),lIa ТУЖСIIJlОТ

IШЖС'IКJlОТ

на 'IУЖПТСЛОТ му

само 26.450,50 гсрмаНСКII маРКII зсмаjКl1
ГО по I1рСНВIlД ЛIIМПТОТ lIа одгонорноста
на заСДIIIII\ата за
ОСIII)'РУВ3IЬС, Koja одгопарала само ДО изпосот
ОД б 1.244,5
IIРIIЗlIана

дм

како

ноговореJlа

OCIH)'palla

сума.ТУЖIIТСJ:ОТ

износот

ОД 48.908,87

гсрмански MapKII ГО 1I0бi1рупа соглаСIIО попнат закон, Заканат за
ОСJlгуруваll)С IIМОТ н JIIII~aна РМ ("СJlу)кGеп nCCllIlK lIа РМ" бр.49/

93),СIIорен Koj пак

lIl1jIlIlCKJ10T

за ОСJl1'УРУШНI.С за IIПДОМССТllа

94

износ па обпрската па J_~PY"ITBOТO
lIrrCTa по оспоп ОД апто ОI\ГОПОРПОСТ

I~
t

С

опрсцелепа на 100.000 гсрмански

СДСН

марки за патиички

В031111(\ ,110

11аста 11.

Со ника УТВРНСllата фактичка состорба и 110 паогаи.ето ва
Врховпиот суд па Република Макспопи]а , правилно пониските
суцови го I1РНМСJlIIЛСматеригалпото
право кога
ДСЛУМIIО го

туж бспо то ба р агье

УВНЖll1lе

пописките

СТОJ3ЛIIJJlтата па
ЛIIМJlТ

па

тужитеп от. 11р а нил 11и

СУДОВII дека

согласпо

во Закопот за системст па осигурупап.е

на

сс

павепсниот

имоти

11 лица

1976 гоцп н а, постои
о спо в да туж е пио т му ГО пл ати
пепсплатепиот износ оп 26.450,50 германски марки пя туж птепог.
Не с спорно нека тужешlOТ 1111(\'1'1111 цел од ]\ОЛГОТ
ПО IПIIОС О}(
34.784,45 ДМ, што не е предмет на опа барагье.
Супот ги цспегпс ПРНГОНОРНте по ревизшата. по ги опби како
неоснопаии ОН ПрlIЧIIIШ што пониските судови правплпо энклучилс
иска висипнта на иицомсстокот па пггета сс опрепепува Сllрсма

ОД

Закопот ко] важ си ПО времето на пастануваи.сто 113 оцпо СОТ.
Спорел то а IIРППIIО пачело е дска секо] прапси опиос помегу
страпкптс сс Р(\3РСIНУППсо примена на материршпото прано, IIIТО
ТО] оцпос го УРСНУВ;] "о времс па пастппуван.ето , ОН причипи што
страПКIIте прн ypCl~YB(\If.CTO П3 мс{~уссБIllIте 0]\1I0СII 1"11
JlМН(\Т но
ПрСНПIIД11ДОЛЖIIП се да ги IlРПМСI1УВR(lттогаПl НПЖСЧКIIТС IIраПШI

члсн 52 стан 4 оп
у станот lIа РспуБЛJlка МаКСПОlllljа за зибрапа lIа попраТIIО деjс'ПЮ
1I0pMII.Toa

с СОГЛ(lСJlО

У стапното

начсло

он

на ЗИКОIIIIТС. СС рнБОТII за закон

IIIТО бllЛ НО прнмепз п во
СРМ кнко состаПСll1\СЛ па еДIШС111С1llЮТНрl1ПСII свстем

тогаllшата

на СОЦlljаЛIIСТJl'lка ФсдераТППll3
РепуБЛlIка МакеПОlllljа
е праНСII

РепуБЛJlка
ПООПlIIТО

Република

JугослаПlljа,

а

слспБСIIJlК

IIН ТОГПIIlllата

соjузпнта држнва.Таквата
IIPIIMCII(\
НС С ВО СIlРОТJlВIIОСТ
со ссгаlIншотустапrю-праПСJl свстем
К(\КО пел ОД

lIа РСlIуБЛIIК(\ MaKcHollllja.
1IсРIСЛО'ГО за НРIlМСIIН па ПOlIOJЮJlIIIЮТ
закон повратно, по СЛУЧRjот пе може l~И сс ПРИМСIIII по KOPIICT 11(\

тужптелот

затоа

оБЛllпtl\1I011O

IIITO сс рзБОlll

правен

Пресупп

за IIмотпо-прапеl1

}l.НC)CTpnll

ОДIIОС.

11(\ ВРХОВJlI10Т

сун на Републпка

МакеJ\Оlfпjп)

Рев.бр.343/99 ОД 17.06.1999 годпна.
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] 7. Ганата
о ст ав

помсту

СМО

циииална

IJpCK3

ит е.ле т 11 IIсjЗllllзта

копганги

во мсгуссбпитс
BIlYKa

ОД IIOKojllltOT

СИН,

1I0CTojUll3TU финапсиска
1101\-10111
11даваи.сто на 1I0даРОЦII како
израз Н3 такните септименталпи
одпоси, II)НI IICCII()))CIIфакт дека
впу к ата ппсс био ж ипс е ла но з асциицв
с'о CIJoj3T3 мзjl{а 11

исклучано од пса била изцржуиапа,
засдпиц» 113 живссп.с СО оставитслот

да СС смета како
то] основ Аа бице негов

IIC МОЖС
11 110

нужеи ниследпик.
Од о бра з

пегзината

е

11 11

е то:

п иот сун го уваж и тужбсното

Првостспе

милолстпата

11 О Ж

тужитслка

JI

ба ра н.е

на

УТНРНII нека таа с нужеи паслсдпик

на

цокорга баба. Супот застана

случаjот помегу

М..шолетиата

па сторшииггс

цска но

тужителка

11Hcj311llaTa цокорга баба
врека 11тоа бил доволен ОСВОНда го

постосла [ака емоциопална
уваЖII тужбспото барап.е, пако ТНСпе живсоле ВО сцна эаецпица
11оставителот нс Ja пзцржувал малолетната ТУЖJlтслка.
Ваквата оцпука ПТОРОСТСНСlllIОТ суп ja потврли.
Врховпиот суд на Република Максцопи]» одлучунаjКII по
барагьсто за ваштита на закопитоста на J а ПI 111 от обвипитсп па
ГеllуБЛllка
MaKcHollllja
11 IIзjавена,та реВJlзнjа ОД тужсшют, ТII
УВnЖII Шl ШРIIIII 111'1'0
ОДЛУКIIТС на: ПОJШСКlIте

супони

ГII

НРСНllаЧII,

така

1НТО ('О од611 'Iужбсното
бараll)е како IIСОСIIовано.
Во СЛУ'Iаjот, НО МПСJ1СII,Сна OBOj суп, jaKaTa СМОЦlIонална
врска 1I0МС{'У маЛОЛСТlIнта ТУЖllТСJI ка 11IIсjЗllllата JlOKojlla баба,
Koja на cBojaTa внука 11купувала I10даРОЦIIIIII IIлакняа чаСОВlIlIО
аIlГ.JIIIСКII
jаЗIIК нс МОЖС да прстставува
заКОJlСКIl ОСНОН за

малолстната ТУЖlIтелка да нма cBojcTno на нужсн наСЛСДНIIК,
611дсjКJI IIССJlОРIIО С УТВРДСIlО дека малолстната
ТУЖlIтслка
нс
ЖlIвесла во заСДllllца ~o остаВIIТСЛОТ, ОНII0СII0таа ЖlIвесла со
. cBojaTa

MajK3 Koja

ja

IIзнржувалз.

ГIОГРСIШЮ с нранното

но

стоjаЛIШlТС

на 11ОШIскпте СУJ\ОIШдека

случаj
изразената ССНТIIМСIIТ3ЛН<l врска по
мсf'уссБНIIТС хумаl1l1 КОlIтаК'ПllIоме{'У оставнтслот 11ТУЖlIтслакта,
КОlIкреТIIИОП

JlocTojaJlaTa

ФПllаllСJlска

НОМОII.I 111'1'0
бабата

како Jlзраз на СМОЦlIонаЛllата
96

J{

просторна

ja давала на ппуката

lIонрзаllОСТ помс{), шш

.~

:

"!

треба па сс сфати како засдпипа на живсен.е во емнела на
закоиската оцрецба ОД член 30 етап 2 од Закопот за наслецуваи.с,
кога неспорно с УТВРПСIIО дека ТНС НС живеене во таква засцпипа,
а тужи-гелката била иэцржувана
од свогата MajKa. Сето тоа и
неСIIОРПIIОТфакт дека тужителката со теста меигот е определсна
З(1 тсстамепталсн
наследник, укажува пека тоа сс правело како
израз 11 эадоволупвп,е па емотивпите потреби на оставителот
спрема свогата внука како паслецппк 11 замсна за цокоргпот син,
а пе израз 11(\опиоси што би укажувале дека таквите поставки на
остави-гелот
бип е заРЯДII э аиоволуваи,е
на потрс би те па
тужитслката
кон рсцовио сс заповолунаат
во заелпичкото

живесн.е или зараци пегзипо изпржувап,е, што е целта
.~
. .'

г
~i

.. ;

"~
"

11

смисопот

па опредбата од чпспот 30 стан 2 од Закопот за паследувап.е.
Правилно укажува рсвизиргга иска прнпото на нужеи наслспсп
дел постои з аради з аштита, а тов значи ограllllчуваll,С
на
снободата на тестирап.е на ОСТНПНТСЛОТ,порапп пгго сс оствнрува
под утврдепитс законски услови, Такnото III11РОКО толкувагье па
пониските суцови С во спротиппост со утврдепото начелпо право
во ЧЛСПОТ 9 ОД Зв конот за паслопупан,е,
э авспгтатсл о т па
.
.
располнга со CBOJOT IIМОТ на lIаЧJlIIОТ ОПРСДСЛСII СО ОВО] закон .

Прссупа
Гзз.бр.l02/98

JI

суд на РспуБЛlIка

IIН ВРХОВflJlОТ

Реп.бр.1874/98 од 6.01.1999

1vlаКСПОlllljа,

ГОДШШ,

~

I

18.

IlаСJlСДIIJI'II<а

БUI)U

изjаНIIJ1а ДСЮt IIC

согласпз

СШIОТ

Iпj ава со Koja сонругата 113 ОСТНВIIТСЛОТ
наследсн дел KOj 11слсдуна но ЗШ{()JIOТ JI е

да биде огласеll за СДllilстнен IJаCJIСДШII(,ПС сс смста

дека 1'аа сс Прllфа1'IIЛU за IIUСЛСДIШК. 11IIOTOUCJJoj01' ШIСJIСДСII
дел го отстаНllла lIa CIfIIOT.

Од о бра

з

Баран,ето
Оснопани

за заПП'lIта на заКОIIlIтоста е основано,
се паВОНJlте во баран.сто
за ЗftlllТIIта

3i-lКОIШТОСТ{\

нскн

11 О }К С 11 JI

е то:

СО поБJlП(\IIOТО

реlllСПllе ПОIl)СНШО

нн

с IIР"МСIIСТ()

97

138 од Закопот
за
за вонироцсспа постанка.
Осповпиот суд НО В. со решепие за закопоки наслсдпипи на
оставината на покош пот Л. Л. бивши ОД в., поспипечно наведена
матср и] ал ното право олрсибитс
нвслсиувап.е 11 член 164 ОД Закопот

ОД ЧЛСН

во IIзреката на PCIIJCIIJlCТO, ги огласил, паслецпшпгте А. Н.-СПН па
оставителот на 1/2 пцсалеи дсл ОД оставипата и К. С.- ксрка па
оставигспот на 1/2 ипсалсн дел од оставипата.
Во pacllpallall>C на ОСТ31Н1ната супот ирифатил нска за
паслсцшщи на оставипата
на поко[пиот сс [авипс паслсдпипате
Л. M.-СОlJруга на оставитенот, А. 1-1.-син на оставитслот и К. С.- .
корка ва оставителот. Па РО1JИlнтето оцржапо па ДСН 8.01.1980 г

опипа, соиругата на оставителот прец оставинскиот суд пала
нс гагиина 11аслсппич ка IIЗ ja ва - гсс откажала
ОП паспецство,
иаслсдпичката С. исто така пала пегативпа наслсппичкн изртва -

оп паслсдство.

Со правоспипа прссудп 1Iбр.972/93 ОД
17"01.1994 година, такната папсна Jlзjава била попипггепа. 'Гаа дала

сс откажала

нова наследничка
изгава СО Koja се прифатипа па наследство на
оставипата па покоршот птатко. Паслецпикот 11.паи иаслсцпичка
Jlзjава со ко].а сс прифика на наслсдство
на осгавпи ата на
покоригот му татко.
Врз OCJlOBa lIа дадеНIIТС lIаСJlСДlIlIЧКJI
пзj(1ВII, судот
JlостапуваjКII врз основа lIа ЧЛСII 164 од Законат за ВОllпроцеспа
ностаllка,
1'11оглаСIIЛ за заКОIIСКII Iн\слеДIllIЦII на остаВllпата па
I10KOjIllIOT А. Л. бlIВlII ОД В., НСГОШIОТ СШI А. 11. на 1/2 IIдеален
ДСЛ ОН остаВlIIшта "п неговата КСРК(1К. С. IШ 1/2 идеален ДСЛ он
ОСТ(1НlIllнта.

ПРllфаТIIJI дека ОД СОДРЖJlната на IIзjаnа1'а па
lIаСJlСДIIII'lката MaPlljh-сопруга
па остаШIТСJJОТ нс ПрОllзлсгупа
дска таа сс П(111фаТllла на IШСЛСДС'I1ЮJI нска споjот наслсдсн дел
го отстаlllШil во КОрНСТ Ш\ IIсjЗJlШIOТ СIIН. Со ОI'ЛСД 11(\тоа дска
IIзjавата нс' СОДРЖII Прllфака II~ IlflСЛСДС1'ПО 11откажуван.с
по
корнст lIа Оllрсдслен Нl\СJlСДIIIIК, како 111'1'0
1'оа С ПРСДШЩСIIО по
ОПРСJ.бата оп члсн 138 стап 2 ОДЗаконотза ВОIlПРОЦССllаJlоста(]ка,
судот ОДЛУ'IJIJIкако опо IIзреката !Ш РСНIСППСТО.
ЛtJСЛaI~1I0JlIlОТ сун ПО побнваното рСIНСIIПС го ПрСII1Нl'IПЛ
IIрrЮСТСIIСПОТОрсшенпс 11прпфа'ПIЛ дска IЮдадената IНIСЛСДШI1Jка
IIзjапа СОllругата lIа оставитслотМ.• сс ПРlнI)(lТIIЛО за наслсдство
СУПОТ
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на оставпиата ОП покоршот 11 своют паслепен ПСЛ го отстапува во
КОРНСТ па паслсцпико-г Н. во смиспа па опредбата од член 1] 8
стан 2 оп Закопот за паслелувап,с, прпфсll«(ljКII го како "логичен
заклучок" пека полjата била целата оставина да остане на СIllIOТ

11.
Оспо в апи сс п авопите

136 б арв и.е то З(1 з а пплгг а 11(1
закопи-госта па Гавпиот обвипптсл пека со побиваното рсгнсиие
погрепшо е примеисто матсрпршпото право.
Со гласно член 164 стан 1 оп Закопот за во и про псс п а
.
постапк а, паслепп икот со наслеппичк ата IIЗJаIНl може па го
прифа-ги паслепството 111111
па сс откиже ОД паслсдстпото.
С ог л а с 11О Ч 11С JI J 3 8 одЗ а ко IJО Т 3 Н 11а с 11ел у в а п. с ,

.

откажуваи.сто

ОП наслсдство пе може да бицс делумно IIIП)' СО
УСЛОН. Откажупан.ето
по корнст на опрецелен инслсдпик пе се
.
смета за о тк аж увпп.с 0]\ н а сл сц ство , туку како JI~JJana
за
отстапувап.е на CBOJOT наследен дел.
Няслсдпичката А. М. - сонруга на оставителот
па записпик
пред оставипскиот суп ОД 8.01. J 980 година пала паслелпнчка lI]jаП<1
со следната соцржпиа:" Jac од оставипага па покоршот ми COllpYI',
пс барам паспспсп цел ко] мн следува но закопот, а согиасна сум
. да наслсцпико-г Л.I 1.- сип па покоргиот бицс оглассп за еПllIIСТВСlI
наслеДIIIIК" .
По МIIСJlСII,С lIa ВРХОВIIIIOТ суд на РСIlуБЛJlК(\ MaKC}\OllIlja,
накп }\пдсната lIаСЛСJ\lIl1'1ка IIзjаиа нп сонругата
Н(} покоjllJlОТ
Л.
ВТОРОСТСIIСНIIОТ
сун во 1I0бнваното реШСНllе, 1I011)СIIIJЮIIрl1фаТПll
дск(} таа CBOjOT нпслспсн
дел ГО отстаПJlЛi1 ВО корнст на
IIi\СЛСJ\lШКОТ
11. СОПI(}СIIO члсн 138 од· Законот за пнслснупан,с.
По МJlСЛСНJСна OBOj суд ОД дадсп(}та IНIСЛСПIIII'Jка Jfзjапа не
ПРОIIЗJlсгува пека Tl\a сс НРllфаТJlла 11:1III\СЛСДСТIЮ lIа OCTaBHlIllTa
на 1I0KOjJIJlOT{I СОIlРУГ, а 1I0тоа CBOjOTlIаСЛСJ\СJIдсл I'оотсташша
.
пп пруг IН1СЛСДIJIIК, О}(1I0СIIО IlН IIСJЗПlIIIОТ CJIII.
ОСIIОВНIIII

сс

наподпте

во баРНlI,СТО за заJlIТJlТn
на
М. нс се откnжнлn ОН НtlСЛСПСТВО

заКОlIlIтоста дека Ш1СЛСДIIII'Iк(}та
по корнст ПП cBOjOT СНН, бппсjКII Н{1кпат(}IIзjапа ССКОГ(lIП во себс
ПРСТХОj(1I0 СОП}J)КП
IIзj:шп З(\ ПРIIМНН)С пп наСJJСДС'П\О п lIoma пэjаВ(1
.
.
за ОТСТnПУВ(1I1)С пп CBOjOT наслсден дел 11(\друг Ш\СlIСПIШКза 011(\
HITO

сс

П3СЛСJ\УНП.

Судот по наков случа) со РСIПСlIне

НРСТХОДIJО

j(\
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огл а су ва за паслецпи

а 11а
дека паспеципот дел го отстапилв

к и аслецни

паслсцство, а погоа коистагира

ч к ата

1I1TO

сс

JI рифатил

11а друг IIаслецци к.

Отаму паслеппичка йзjаиа со Koja соиругата па оставителот
IIзjашша дека пе бара наследен дел ко] 11следуна 110закопот И е
согиасна синот да бице огласен за сшшствсп паслсцпик, нс се смета
цска таа се прифатила за наслсцппк, а потоа свогот наслспсн
ДСЛ го отстапила на сппот,
.-

Со оглед на наведеното цска

НС сс ИСIlОJJIIСТIIусловите

прсдипцснц во 'шен 138 од Закопот за пвспецувап.е, барап.ето за
З3111Т1IТ(\ на законитоста
го уважи по целост и одлучи како по

изрската на решспието.
Рсшс нис 11а Врховп
Гзз.бр.72/99 11 Рсн.бр.796/99

НОТ
ОД

СУН на Рспублп ка Ма кецопп]а,
8.07.1999 година.

19. Но оциукита за прсрасперсцувпн,е

сдно
на друго работне место, 110 секо] случа] рабптоцпвсцот с должсн
конкрстно
да 1'11 Н311СДС пр и чипите ппр ади кои 1'0 вр ши
IIpcpaCIlOIJcJQ'IНIII)CTO.

па работпик

ОД

.

Пезакопита с одлуката за прсраспорсдувап,е
на работник
ОД едно на друго 1)з601'110МССТО 11 гогазп кога ВО одлуката нс сс
11а пс Д е 1111 к ()11К Р СТ 11О 11Р 11Ч 1111111' С 11ор ад 11 ко 11 С 113 fS Р 111С 11О
J "

IIl)сра с 11оредува п.сго.

од

о бра з

11 О Ж

с

11 11

е то:

lIa основа
утврдспата
фактичка состоjба
пописките
супови го уважило
туж бс по то барап,е па ТУЖJlТСJlОТ 11 ГО
llOlШlIlТШIС PCIJH.:IIIICTO ОД 4.09.1996 ГОДlIна па ТУЖСШlOт, со кое
ТУЖIIТСJlОТе раС1l0реДСII на работно МССТООД ра КОНОДIIТСЛ на РЕ
ДстаЛ'lIа мрежа на работно место раКОПОДIIТСЛ на IIаВОДIIТСllllа
дел ннца 11го задолжилс ТУЖСIIIIОТ да го враТII ТУЖlIтелот
па
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место

раКОПОДlIтел

па

РЕ Деталпа

мрежа. IIри
ОДllучуваll,СТО СУДОВIIТС lргпалс од тоа 11.11'0
УТВРПllле дека 110
PCIIlCIIIICTO за раСlIорсдунаll,е
па
раБОТII JI работни задачи
работно

~.
.1

нн 1Гавошггелна

раководител

цслнипа нс сс папспспи покоикрсгпо

образложени причипи. Согпаспо законо')' 11 колск-гнппиот договор
тужепиот бип должен во образложението да ги паведе JlpJl'llIIlJITe
за риспорслувап.с
на тужитслот
па друго работно место, пако за
ДВСТС работпи
места ги исполпува условите. На оспо ва то а
суцовитс паогаат дека согласпо член 27-ОД Закопот за работшгге

опиоси

JI

Општпог кол е ктивсп

11 ОД

ЧЛСН

ног()нор

за

на РМ, расиоредуван.ето
ОН ецпо на ПРУI'О работно
МССТО без конкрстно
угврлепп факти , околпости 11 причипи с
пеэакопито, поради пгго поспорсното
решепие на тужепот 1'0
I101I1I1I1ТIIЛС како такво.
Прито а, но паогаи.е па супо витс
стопанството

нс осиова

1111

СС НИ волптс

да сс

распорспуван.сто

,

:'

изврши

3И

согпасно

то а

ДС

ка

СТРУ'lш\та

с

В(\ Ж 110

Сllрсма

па

работпикот, па ако 1'0(1 нс С спуча], пури тогаш рсгпсиисто е
пезакошгго,
на распорспувап.ето на тужитслот с извршспо со
цел да сс остварат попобри резултати во работеп.ето ка] тужспот
11 CJl11'1I10,
ОД причини I1ГГО тужспиот 1\0 секо] случа] бил }{ОЛЖСIJ
КОНКРСТНО }(а

1,

на туэкепот

1'11

п авепс

ир и ч пн пте

пор апи

KOJl

.'0

Bplllll

прерасиорепувап.сто.
Ово] сун паогап.е дека СО ваквото оплучувап.е пониските
.
суцови правплпо го ПРlIмеllllле материршното прано, IIЛ 11110'1'0'1110
одрсдбата ОД член 27 ОД Заковот за работнв ОДIIOСII 11 IIЛСН 11 ОД
ОНШТIIОТ КОЛСКТIШСII дог()нор
за стопанството
на РМ, а сс

согласува
навеДСНII

11 со

IIpll'lIllIlITC 11311СССIIIIIЮ прееУДIIТС. Од IIIHPlllllllTC
во lIобнвшшта
JI прпостенсвата
IJРССУП(\IIСОСIIOШIIIII се

.

CI.Te II(\ПОДП О)( РСНIIЗПjата.

ПРНЧIIIJllте lJоран" кон с
IIЗjаВСIШ реШI3J1jата,
III1ТУ сс УТНРДСIIII CYIIJTCCTBCIIII 1I0ПРС1\1I на
опредбнте ОД 'ШСН 354 етап 2 ТО'lкп 10 ОД ЗПIl, на кон РСВIIЗНСКIIОТ

.

ПораНII

СУН ВlIlIмава

тоа
.

IIIТО IIС lIocTojaT

по елужбсна

МНТСРlljаЛIlОТО ПрtШО,

сс

ДОJlЖIIОСТ,

СJlСДУНalНС

са IIраВIIЛIIО

COfJH'CIIO 'Iлен

е
393

IIPIIMCIICTO

он ЗП

11 Н(\

ОДЛУ1Ш како во IIзреката.

IlpceYHa па
Реп.бр.312/98

ОД

суд
23.06.1999 годппа.
ВРХОНJlIIОТ

па

РспуБЛlIка MaKcHollllja,

I
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20. Во С1ШI) за исилата 113 плата, иако СО акти на IIIШО на
работодансц з а Ilродана"l, ПРЩН)ТО 11висипата 113 нлатата с ВРЗ311а
со "стварсн промст 110 П(JОД3Вllицата 110 висина на 3 О/О 11110 случа]
кога за ОДРСДСII 1IСIJlIОД пе бил остварен промст 110 продавиицата,
работпикот има IIpaBO па 111I3Ta сразмсрно
на IIЗВРШСllата работа
и неговинт прицопсс но созцавап,е па добивката па рабптоцавецот,
110 нс IIОI'\ШJlI{У ОД lIujllltcKaT3
плата Koja сс пиака за одрспсп пе
риод.
ОП о б Р (1зло

ж

СН 11 С

то:

Рсвиэпгата е основана.

Согиасно члеп 69 став 1 од Закопот за работните опиоси,
работпикот нма право 11(1 нлата. Платата на работнико-г му сс
о бс з бспуиа ОД среДСТI1(1та на риботопавецо-г сраЗМСРJlО па
иэпршсн ата работа,
како 11 IIIJliHOIlCCOT
на работпикот ПО
с оэ дв иа п.с то на по би вк ата, во согл аси ос-г СО уси о витс 11
критериумите утврцспи со закоп и колективен договор - стан 2 ОД
IIСТIIОТ член. Спорсц член 70 од истиот закон, платата па
работпихот за работа со 11011110 работно време не може 11.(1бппс
пониска 0)\ паргиската плата утпрпепа СО одделпи степспи на
сложеиост спорсц закон 111111 копектпвеп договор. Согпаспо член
26 оп Ошитиот колективеп договор за стопанството П3 Република
Максцопи]а, платата на работпико-г со полно работно врсме и
пормалс п учицок УТПрПIIврз основа на сложеност на р{\ботни
заДПI(II, нс МОЖСда биде поннска ОДHajllllcKaTa нлата Y'll1pHClla за
ОJЩСJ11111
CTCIICIJII за СЛОЖСIIОСТ
спорсд закон, OBOj КОЛСКТIIВСН
договор, OJ(lIOCIIO колектнвсн договор на IIIШО на гранка. Спорсд
члсн 27 стан 1 од lICTllOTКОJlСКТIШСII
договор, паjПllскатз плата ja
утврнуваат 11 обjавунаат IIOTIIJlCIIJII~IITC II{\ договор паjмалку 1
квартално.
Од 1~IIТllраJlпте З{\КОIIСКlI
Оl\рсдбll ПрОllзлсгуnа дска праното
на нлата ва р{\БОТIIIIКОТ с утпрдсно СО закон, а плат{\та сс
обсзбсдупа
оп срспстната па работодапецот
сразмсрно
па
IIЗВРПlсната работа, како 11 IIРИf(ОIlССОТ па раБОТНIIКОТ во
создаваll,СТО
па добивката,
по согласпост
со УСЛОНlIте 11
КрНТСрII)'МIIТС УТПрДСlI1I
со закон JI колеКТIШСПдоговор, по IIл{\тата
па раБОТНJlКОТ за работа со ПОЛIIО раБО'ЛIО npeMc 11нормалсн
102

I

учипико-г пе може на биде пописка од IIajIlIlCK(lTa плата утврлспа
за О]ЩСJlIШ степспи на сложеиост спорсд закон JlЛIl коисхтиве н

договор.
Во конкретппот
случа] СО одиукв бр.О458 ОД 14.10.1989
година цопесспа ОД Собрапието на тужениот с утврцеп пачипот
113 паграцувап.е
на вработените 3(\ работно место продавачи п ВО
член 2 оп тан о}\лука с утврлспо пека I~(l липата кон сс приемип 11(\
работно МССТО продавачи,
а се расиорсиспи
по пропавн ицп,

сонственост па Задругата - тужсн, ппчсп

се прсмегува
110 оспов на оствароипот
промст но иронавиипата П тоя 3~~ ОД
икуппо остваренпот про мст во пронавппцата во тековпиот МСССЦ.
I30 периодо-г ОД 1.01.1995 ДО 31.01.1996 голина туж итслот по
иролавпицата во ко]» работел НС остваРУВflЛ промет, норали пгго
11 тужспиот за то] перпоп пе му исплатил плата. При тиква состогба
но паоган.с
на Врховниот суд на Република Максцопи]а, погрспшо
.
е сторшппггето на 1I01lllCKJlTCсулопи ДСК(\ 11(\ ТУ)~IIТСЛОТ пе му
спецува плата

за

спорпиот

во пропявпипата

оцпосно

IIСрИОД,

псмал:

ДОХОД 11М

бидерсп нс остварувал
ПРПДОПСС ВО

про мст

созпавяп.ето

11(\

платата во спорпот НСРНОД, согиасно СО член 2 01\ Оллуката О}\
1989 годинв пп туженпот. Ова OJ~ IIJ~ПЧПШI 111'1'0 rПUОТОПilна,\от
може со енон аКТII Да JЛ УТВРДII lIaJlIlICKHTa IIлат(\,
бнДсjКJI пако с СО У'lШIOК утпрдеll прз ОСIIОI'Щ ва еЛОЖСIIОСТ на

тужспиот

ВС

задачп, IIлатата
врсмс НС можс Д(\ бндс

ра[ю'11Ш

О]IJ(СJIIШ

2

ОД

на

ра бо'll

111
кот за
!

работа

I1011llCKa ОД lI;\jllJleKaTa

СТСIIСПJlна CJIОЖСIЮСТСIIOРС}\заКОJlII

СОIIOJlIIO рабоТlIO

плат;\ YTBPHCllrIза
KOJ1CKTIIBCH

Со оглед }ш IIЗIIСССIIОТО, слспуваlllе соглаСIIО
ЗГIП, побпвапата
11 I1РПОСТСНСII(\та прссунп

'IЛСН

договор.
395 став

но ДСЛОТ 11(\

1ужбспо бараll.с да сс укшН\т JI НрСД""IСТОТ на сс ВРПТII
на IIРВОСТСIIСППОТ
cYJ\ на повторно CY1(CII.c.
ПРII повторното 1I0СТНПУВНII.с, ПРПОСТСIJСIШОТ
СУН кс '11Jc()a

одБНСIIОТО

да

1'11IIма

ПРС}\ПН}( IIЗIIСССIIIIТС

укажунан.а,

lIa ео

повторно

па lIорано
нзведеНIJТС докаЭJl JI СО 113ВСДУВ(}II,СII(}
еПСII''1'ftЛIIО повн докаЗII кс трсба да нспiгга
jl СО снгурност па
УТВРНII HllJlII е утврдсна lI11jПJlската нлата по Рllботннк, ВОСМIIСJШ
113BCHYIHHI>C

па ЦIПllРflllllТС ОДРСДОIIОДЗаКОlIотза

PllOOTJlIITC ОДНОСII, ОШ1JТIIОТ

КОЛСКТIШСПдоговор за стопанството пп РСlIуБЛllка MaKCHOIlJ1ja,
Гранковпот КОЛСКТIШСПдоговор за праБОТСJIПТС од зсмjонслство
11НРСХРllllбепп

III1ПУСТРПН, нгго

СОГЛЯСllОТПС одрсдбн

ТУЖСIJJlОТ

If

С

/

.103

•

должен

да му Ja исплати,

а пригоа

на има препвид нека ако со

договор за работа, односпо актнтс на работопавсцот

пс с утврцспа

висип ага на основната ПЛ ата, ниту со закон 111111
колсктивеп

с утврдсна паjllllска'га плата, работпикот има нрава на
нлата по висина што претставува основица З~ иресмстуван.с па

договор

HaIlOI\1I 11ПРНДОIIССII од нлата според законски
ПРОПIIСII, па 11ото а
со праВlIлна НРlIмсна на матершалпото
право да се произпесе за

оно] цсп ОН тужбепото

барап.е.

Согиасно '111 С 11 475 ОД ЗПП С'СJlужБСII нсспик на РМ" бр.33/
98), во случаюв ССВрllМСllупаат опредбите од порапсшпиот ЗГIГl
ПРССУДН

РСllбр.340/98

на Врховппот суд на Република
ОД 16.06.1999 година.

Макепопи]а,

21. Работпикот е активно JJCГJIТJtMlfpall за запедувшье спор
JlPOTIIII работццавецот
за плакшьс пряцопсси на нсилагепата плата
за пснзиско ОСИГ)'J1УJl3П.С ПО Фондот за пепзиско 11 ипвалицснп
ОСII('УР)'ШНI.С.

Од о бра з 11 О

Ж

с

11 JI

е то:

Ревизпргта с неоснована.

Супови-ге во редовната
барап.е

па тужителот

тужигслот

постанка

11го зацолжиле

уnаЖlJле тужбспото
тужепиот
дn уилаги за
ГО

во ФОНДОТ на I1СIIЗJlСКОТО
и инвалидското

па име доплата

ОСJlГУРУВНВ.с
па исплатепа

за НРНДОIIССза пспзпско ОСlIгурунан.с
ра:шнка на нлата, за врсмспскиот ПСРIIОД од 30.06.1991 до 1.03.1993

гоцип а вкупсп
одлучуван.с
Законот за
lIа Ilлатата
на IIлатаТt1.

113НОСод

суповите

18.966,00 цепарп. Оспов за такпото
паогаат по одрсдбата од '111СII71 стаn 3 ОД

раБОТНlIте О)\IIОСII, спорсд Koj ПРПДОIIССIIТС11HfНIOI\IITC
на рпБОТlIlIКОТ ГJl плака работодавсцот со JlCIIJIHT3Tlt
Во КОIIКрСТIшотслучаj
СУДОВIIТСпрнфаКrl(1Т дска пако
'ryЖСIIJIОТ Jft плаТIIЛ IIН 'IУЖlIтелоl' IIСНСПJlатспатаIIлата 11раЗЛlIка
на нлата за СПОРПJlОТIJСрJlОД,па ТО] износ ПС 111 JIла'ПI1J ПРIЩОJJССIIТС

за I1СII)JlСКО ОСIIГУРУШ111)С, Koj ВКУIIIIО JlЗllесува 18.966,00 дспаРJl.
COl'J1 асно член 171 ОД Законот за ПСIIЗJlСКОТО 11 IIIIвал JlДСКОТО
осшурупан.с, срснствата за ОСl11арупаll)С на правата ОД ПСIJЗПСКОТО
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J.
!

11

ии

ваи

OCIII'YPYIH'JI.C

ипско-го

110

ГII

Фондот

обсэ

бсц

уиа

ат

р а ботопа шпгге и лицата о сигуре пи според о во] з акоп, ВО
согиасиост СО угврцепите потреби JЮ иеиэиското 11 инвалниското
осигуруваll.е.
Од ЦIIТJlраНlIте законски опрепби, ПРОJПЛСГУlНl JI
обирската 113 тужепиот како работопавец
за илакап.сто
па
прицоиссот
за IIСIlЗIIСКО осигур увап.е , за псриодог
за к о]
прпцопсситс биле платспи во памалеи износ, заради псэакопит
прсстанок на работпиот оцпос. Притоа, суповите прифакавг дека
ТУЖПТСЛОТ по копкретпиот
спор нма активна легптимаппга,
UJlHcjKIIто] нма правсн Jlнтсрес па посудспата п исплатеиата плата
и разлика па нлата за СПОРIJIIОТПСРВОН, тужспиот да 1'0 плати JI
прицопссот
за пеизиско ОСПГУРУВ(\II,е, со оглед пек" 0)\ висипата

на платата

.
пснэшата

.

.

па KOJa е илатен ОНО]прицоиес, зависи висипата

на

на тужитслот.
Ово] сун паога дека со ваквото оплучуван.е, суповите во
редовната поставка правилно го примепипе материршното "раво,
а се согиасува 11 со причипите JlЗIIСССIIII по ПРССУНIIТС.
Поради тон што НС иостогат причипите порапп КОII с
.
.
пзршсив рСВlIзltJата, пигу СС утврцепи супггсствепи новреди на
оцрснбите 0)\ член 354 стан 2 точка 10 ОД ЗПП, на кон поврсни
ревизискпот
сун внимава
110 службспt\
ДОЛЖIIОСТ,
сленунаlllС
соглаСIIО 'IJlCII 393 од ЗПI 1 да се ОДЛУ'Ш кико по изреката.
СоглаСIIО 'IЛС1l475 ОД ЗПП ("СJlужБСII BCCIIIIK на РМ" бр.))/
98), во случаjон сс IIРIIМСllунаат одрсдбllТС од lIopa JlCJI 11111
ОТ 3 11I 1.
ПРССУНl\ IHl BpXOnJlIIOT СУД на РспуБЛlIка
Рсв.бр.488/98 01\ 7.09.1999 ГОДlIна.

22. IJaUOTllIIKOT Koj по
IIC[lccllja,

ja

IIIHI'IJIIIIIJI

IIIтста

ТСКОТ

MaKCj\Ollllja,

на работеll.сто

IШ l)зБОТОДЗJJСЦОТ

дана стока lIа
С ДОЛЖСН нетата )~a

IШДОМССl'll.

Он о б Р н з

JI О Ж

е

11 11 е

то:

ГСВНЗlljат(} е I1соснощша.

ТУЖСIllIOТ работел
ПрОJ\аНI11fЦf1 З(\

KHj

ТУЖlIтелот

кнко I1РОJ\ппа '1 во IIСl'опаТR

месо JI СУВОМССП(}'111 ПРОJlЗВОДП, Koja

била

JlOI\Jlpall(\

105

по С.. Тужспиот по иродавпипата на тужитепот работел во пе
риоц ОД 1 ма] 1995 ДО 31 март 1996 годпиа. ОД МСССЦ октомври
1995 година, ТУЖСIlIIОТ почнал да дава стока на всреси]а
на
соссппте кои живсспс ОКОЛУ I1родаВIlIII~ата. Кога бип паправеи
IIOJIIIC ЗИ работегьето на тужепиот но иролавпица
на ТУЖНТСJIОТ,
бил утпрцеи КУСОК во вкупеп износ од 43.236,00 цепари. По

извриюииот попис, страllКIIТС сс поговорило туж спиот да
продолжи да работи во продивпипата унп'С "РП месеци, за кос

собсре парите оп дадепата стока на вереси]».
МС{'УТОН, ДО 31 март 1996 гоципа, кога МУ престанал работплот
оцпос на тужспиот Прll тужптслот, тужепиот нс ги собрнл парите
ВРСМСби можел

на ги

'\

мссеци ПС
му бил испиатсн личипот ДОХОП ВО мсссчеп изпос од 4.000,00
цспнри, ипи вкупна СУМ" ОД 12.000,00 J\Сllарп. Потоа, на 5.05.1996
гоципа, 'I)'ЖСIШОТ му инатил 11"ТУЖIIТСЛОТупггс пзпос од 8.000,00
псиари. ()Д УТНРНСIIIIОТкусок, останал тужспиот па полгува YIIITC
износ ОН 23.236,00 ДСllари.
На така утнрдсна фактичка состоjба, осповапо попискнтс
суповп го упаЖllllС туж бспото б арап.е Н(\ тужптс лот, прску
ПРllМСI)(1ТН на оцрсдбата од члсп98 стан 1 од Закопот за ра ботпите
опиоси. CIlOPC1\ко]» ряботиикот
KOj 110Сlюjа IШII"·КС напраВII н.П'Ста
11(1
работодапсцот во ра(ЮТСII.сто, ОДIlОСIIОпо вр ска со раБОТСII)СТО
должен с ДН ja lIаДОМССТII ПIТСТНТ3. ПоаtаjКII од СОДРЖlIната Н3
ЦlIтираllата
одрсдба од Заковат за раБОТНIIТС ОДIIОСII, основано
заКЛУ1ШJlС II01ШСКlIТС СУДОНIIдска l)'ЖСJШОТ с должсн на му J(1
lIаДОМССТII (нтстата на ТУЖlIтелот, имаjКII ПРСДВIIДдска СОГllНСIIО
'ШСН 99 од IIСТlIотзаКОII,
бllла СПРОВСПСlJаностапка за У'I1\РПУIШII)С
ОД ДС1псната

11наllлата

стока ва всрссп]». 01\ тис причини, за

.

lIа JlITCTaTH, во KOJa постапка

учсствувал

трп

.

'IУЖСIIIIОТ, КО]

нс IIРlIговарал Н3 ВlICllllaTa на Illтст"та.
СО ОI'ЛСД на ССТО ногорс изложсно, ВрХОВJlIIОТ СУД на
Рев убllllка l\1aKcHollllj а оцс вува дска с при ВJlЛНО пр IIМСIIСТО
маТСРlljаЛIIОТО
бll1lС УТНРНСIIII

прано,

прску

за'гоа

111'1'0IIlTCTaTH 11ПJlСIIIН1та на IIITCTaTa

I1PIIMCIIClTa па

одредбllте

оп члсн

98 стан 1 JI

члсн 99 O}l. Законот за работните ОДIIОСII.
ОстанаТIIТС наводи 1\0 РСl\изпj"та
сс О}\lIссупаат па
фаКТII'lката
состоjба, (\ соглаСIIО ЧЛСН 385 стан 3 01\ ЗаКОIIОТ за
IJРОЦССJl"та 1I0стапка, РСJНlзпjа НС може да сс Jlзjанп HopaHII
1I()I'pCIIllIO IIЛII IIСЦСЛОСIlО утпрдспа фаК'l1lчка состоjба.
106

Пораци павецспото, а како нс постогат IIрll'lШl1lте JlОР(\НII
кон рсвизиргга с изгавсна, како 11 причипите на кои СУДОТ випмива
но служ бепа должиост, Врховпиот СУД па Републики Макспопи]а
во смнсла па член 393 оп Закопот
за процеспата
постаи ка,
следувагпс ревизшата да [а опбие како неоснопапа.

Пресупа на Врховииот

суи

на

Република

Максноии]»,

Рсв бр.П 5t1/97 оп 11.03.1999 година.

2З. Пр С зем С 113 Т а Д f) Г () П () Р 11а о б в Р с к а од 11зда 11:) 11 К () Т f)
прстпртфггис 110 договор за продажба 113 веспипи и ДРУПl стока f)J~
псгон асортимин но кипск за "Р()/~arш'lОТ 113 всспицитс да yrlJ1:1t{a
придопсси
зв З}~f'австпо, пепзиско
и ипвалицско осигурупаП'Сt
истиот с цолжсп да ja IIСIНtJlllуrш I\ОДСI<Я С па силитпкпиот HfH'OBO'"
без оглед што HOl\1Cry СТIННIIОПСпе бил засипван работои одипс.
Он

О

бра

3 11 О Ж

е

11 и

с то:

Бпрап.сто за запгпгга пп закопитоста С осповапо.
Нсспорно С пека тужитепката СО тужепиот во 1983 1'01\1111(\
скл учил а договор НО ко] до('онор таа се обврэпл и ПП ВрJtlII
продажба па весиици. сппсанп]а 11 други стока. Договорат с
скиучен на псопрецслспо време, со тоа ппо можел па сс откажс
писмено со отказеп рок ОД 15 цспа. Во петнат догопор с прецвицспо
цска со НСГОВОТОСКJIУ'IУПНII,С IIC сс заснова р(\БОТСII ОДIIОС-1JЛСII 4
точка 3. Во члсн 3 TO'lKn 3 ОД поговорот,
l)'ЖСJlIIОТ
зсл обврска да
jn IIp1JjaBIl ТУЖIIТСJIкнта-ПЗnРI1IПТСJIОТ во ФОНДОТ за ПСIIЗIIСКО J(
III11ШЛJЩСКО оспгуруван)с JI да {I оuсзБСДII эдраnстпспо,
IIСIIЗIIСКО 11

Такно ОСJIГУРУВШJ,С 'IУЖСIIПОТ PCHOBIIO
пл а кал ДО 1991 ГОПIl на. За нс р попот оп 1991 до 1997 ГОПllпа
ПРJlПОJlССJlТСза IIСIIЗIIСКО 11 ПIlIШЛ нпско ОСJJгурупап.с
JJЗIIССУПН(\Т
JlIII\~ЛIIПСКО

OClIrYPYBnIl)C.

ПРJl такна НССlIорна фаКТJIЧК(\
IlOгреПIIIО е IIзраЗСIIОТО стоjаЛПIПТС на СУДОВИте во
IIOCTnllKn дека ТУЖСПIIОТ JIмал догонор"l1 li зиконска

'rУЖСIIIЮТ НС ПJ Jl1Inк.ал.

ГII ПJн\ка

гопипа,

НРПДОIlСС1lТС за пепзпско
а за СIIОРI1ПОТ

COCTOjU(\,
рсдопппта
оБНРСК(1

на

ОСIlГУРУВaJье ДО 30.06.1991

IIСРПОП I1смал закопска

основа

да го '1111111
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тоа,

огпец дска во случаjов сс работи за цоговорси работен
оцпос ко]» катсгори]а с Ц~) согласпост со член 1J3-a он Закопот за
измепув ап.е и пополиувап,е па Законот за работпи {)J\IIOCJI
("СлужБСII веспик па СРМ" бр.3/83), а со Закопот за работни
одиоси од 1990 11 1993 гоннна, како и со Закопот за пспзиското 11
ипвалпцското
осигуруван.е од 1993 годпиа нс сс препвицепи
оцрсдби за договорсн ОДIIОС со КОЛIlОРТСРII.
СО

правно сторшиштс на судовитс с псприфатливо,

Вакното

од 111111'1111111 111'1'0 СО цоговорот скпучеп помсгу страпкиге
ОД
14.09.1983 година тужепиот
прсэе л о бврска да [а пршави
тужптспката во Фопцот за пспзиско и инвалидско осигурупап.е J(
Д(1 {I обеабени зцравствено, пепэиско и инвалидско осигурувап.е.
'Гоа 11 1'0 чинен СС до 30.06.1991 год ипа , а за спорипот период
'гужсииот, со оглед дека има договорна обирска за ТО(1 према
тужитсл кнта, истпот немил иричипа Hl1 престане со пнакшьето на
,.

,

придоиссите за пспзиско и ипвапнцско оспгуруван.е. Впрочем,
ваквата псгова обирска IIРОII?л~гупа ОД чпе и 3 точка 3 ОД
склучспиот погонор СО тужитслката, а истпот пако имал межпост
да го откаже догонорот нисмево со отказеп рок од 15 дена, тоа нс
го сторил It покри] иромената на законските решспи]» во врека со
поговорииот оцпос на КОЛIIОрТСрНТС.
Пресуда на ВРХОВIIIIОТ суд на Реllублика
Г:Jз.бр.70/99 ОД 22.12.1999 ГОДlIна.

24. Нс
КРШСII.с

j\.1акеДОlllljа,

1I0СТОIIIIСIIОСТ3I1УIШII.С110IШJНН'за работа,

Ila работнаТ8

ДIIСЦlIплина,

ако

раБОТIIIII{()Т

а

СОтоа 1I

засдно

СО

IICKOIIC'IIIO РСШСНIIС за раСlIорСДУIJaIl.с
добllС 11IШJlОI' за 1101101'0
~
раООТIIО место .НА кос н се J3111111, 110 IIОI)3ДII ОДУСТ3I1унаll.С
118

.

работодансцот

ОД 113))01'OT Toj НС IJРОДОJlЖIIJl

() J\ о бра

11 о Ж

е

11 11 С

РСПIIЗllj(1та

С

ТУЖJlТСJlО1'

откако го

засдно со

108

з

да

работи.

то:

IICQCllonalla.

pelllelllfCTO

ПРИМlIlI

налогот за

за РnСllоредуваJl,С,

ДСJlОIШОIШТУВnll,е

ОТIIIIIОЛ 11 се JаШIЛ

па

обjсктот во Б. I1рИ IIITO па оцговорното
пицс
му нал Jlзjilва цска нема пикакво работно искуство Н зпаси.с на 1'11
врши работиптс задачи на кон е распорелси пораци што всцнаш
бил вратен во С. 11 било допесено решепие за престанок на
работпио-г ОДIIОС. СО такното одие сувагье произ ле гува пек а
тужптелот го прифитил налогот инс може па се каже нека истпот
опбип да ги псполнува работптс 11 работните зада1111, пораци пгго
работното

МССТО Н(\

пе станува збор

1111'1)'

за кргпсп.е на работпата

диспипни па. И мено,

кога работпикот нма решение за распоренувап.е, а во НСТО BPCl\tC
и налог, па то] постапил 110налогот со тоа што се [авил 11отишол

на работпото МССТО, ироизлсгупа дека пема оцбииап.с пп иалогот,
псма кршсп.е на работната циспипл ина, на нс биле JlСIIOЛ пети
условите за ПРССТС1нокна работпиот оцпос на тужитслот. Сиорсц
ова ирапилен С заклучокот па попискптс суцови пека решсписто
за нрсстаиок на работипот оцпос спонсссно
за работпитс опиоси.

спротииво па Закопот

Врховпиот
сун (Н1 Рспубл пка Макспо пи]» ги цс псгис
рсвизпскитс lIаlЮНII дска ПРВОСТСIIСIllIOТ суд НОГРСIIIIЮ ja I(СJlСЛ
заКОlIlIтоста на оспорсното РСIЛСIIJlе
но СМIIСЛЯ Пil ЧЛСII 114 он
Законот за ра60'l1I11ТС O}{IIOCII, дска 'IУЖIlТСJIОТ ФаК'IlРIКlI нс 11O'IIIШI
да 1'11 I1ЗНРШУВЯ раБОТlllfТС
запа'lIf, за да бпдс IfСТIЮТ IIРСНУJlРСНСН
ВО оппос па работата
JI дска ОП С'i'рапа па Дlfректорот
на
ПРСТJlриjаТIlСТО
му бliле ДЯДСIIII наСОКJI за тоа JЮIJП'() сс COCTOjf1T
рf1БО'11IПТС

За}((l'1II JШ

ИСТIIТС1'11 ОI\СIШ како
ПРХОВIIIIОТ

суд

работното мссто
liСОСIlОI1(\ПJl
lIа

lIа

ОД JlШIРСД

РспуБЛlIка

кос

с раСIIОРСДСJl,

JlзнеССl1JlТС

МакеДОlllljа

го

110

IJPII'IIJIIJI.

ОЦСШI како

дска со HpCCYJ\a 11(1ВРХОВIIJЮТ сун
на РспуБЛlIка MaKeJ\Ollllja Рсn.бр.981196 е заПРlIlСIlН Jlостапка эа
нета lIоврсна на работна обврска на друг раБОТIIJIК капс HIТO f-,fУ
било одБВСIIО 'lужБСIIОТО бараJl>е. Опа од I1рIlЧIIIIII 111'1'0сс раБОТII
за два РП3ЛIIЧl1JI СЛУ'ШJl, а особено IНIЖIIО е 111'1'0во Toj JlРСПМСТ
раБОТIIJlКОТ самоволно без одобреllие J)il одгопорното ЛIII\С сс
пратил оп работното место па кос бllЛ распоредсн, а за разл IIКН
па тоа во onoj спор ТУЖПТСЛОТго прпфаТIIЛ lIалогот, ОТlllllOЛ 11(\
работното место 11откако IIзjаnпл lIа одгопорпото ЛПl~сдска JlCMft
раБО'ПIО IIСКУСТНО за таа р(\бота nсдпаllI бпл вратен.
IIСОСIIОВНН 11 РСВlIЗJlСКlIOТ

ШШОД
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Со оглсц на иэиссепото,
Врховпиот
сун на Рснублика
Максцопи]а одиучи како во изреката согпаспо со член 393 од
ЗПГL
Согпаспо со член 475 ОД ЗПГI ('IСлужбеl1 веспик па P.tv1"
бр.33/98), во случаjот се примснуваа опредбите од lIораНСlIШIIОТ
ЗГПL
<,

Гlрссуда на Ьр ховпиот СУД па Република
Реllбр.l091/98 од 03.11.1999 гоиина.

Маке доии]а,

25. IIc постои 1I0lJрсда 113 правата па р абптпикпт,
ако
пеговата олговориост
за кршеи ...е па работната дисциилипв с
утирдспа од овласгсп орган согпаспо ДО('опорт за работа склучсп
Mcry исго " работепавепот.
о

д о бра з

11 О )К

е

11 11 е

т

О:

Ревпашата е основана.
Основани се паподите од ревизигата за погрешна прнмеllа
па материгалпото нрава. Од изведепите цокази пониските суцови
мсгу другото Уl11рДllле дека тужитепот 611Л по редовен работен
ОДIIОС ка] тужсииот. Па 13.05.1997 година тoj 611Л расиоредеи
по
IIIyr-.НtрСТВО на работно место но пипаиата ка] тужепиот.
Сирема
тужитепот била повсцепа писциииииска постанка затоа што ПО
пеповпте он 26 до 31.05.1997 година пе се [авил па работа, одиосно
пе опр авд а по отсуствувал
ОД ра бо та
поради што после
спровецената
постанка му била изречсна дпсцпииииска мсрка
IIрсстаllОК па работеи оцпос од 18.06.1997 година. Против таквата
опиукв тужигспот вложил IIРНГОВОРпа со РСIlJСШIС од 18.07.1997
гоци па с УТВРПСIIО дска таа ОfJ.лука станала КОIIСЧllа. ИllllКУ
ТУЖIIТСЛОТ нсоправдано
01'СУС'ПJупал ОД ра60та ПО навсденпте
ДСIlОНIIОД 26 до 31.05.1997 година со lIП'О сторил IJОТСJ1lкаповреда
11(\ работната
ДIIСЦllllllllllа
11раБОl1Iaта ОДГОnОРIIОСТсоглаСIIО член
121-а стан 1 точка 1 ОД Закопот за IIMelHI I1 ДОJlОЛllупап)а па
ЗаКОIIОТ за раБОlll1lте ОДI10СII,а по npCKa со член 106 CTl\a 11:0чка
6 ОД I(олеКТIIПIlIIОТ ДОl'ОВОР на ·IУЖ~1I110Т.
110

При изнссе пата состоjба
тужбеиото барагье на тужитепот

I1рВОС1'СI1СIlПОТ

СУ), ГО

опбил

зазсмаjКJt

правно стогалипггс
дека
туж п те л о т и е о пр апц а по о-гсус-гв у в ап ОП работа
последователно трll работни ДС)Н\ иии НСТ работпи пена со IIpCКJHI
ВО текот на ецна гоципа, а пак цска решспието
за престанок на
работипот ОДПОСна тужителот спопесено
согл аспо Закопот
односно нека па истпот основано му престанал работниот оцпос.
Во ж аи бс пата по ста н к а вто ро стс пспи о т СУП з а вэ с н
спротивси
став. Спорсц onoj суд опиуката за ирс ств пок на
работпио-г оппос на тужптелот била допесена од пснаплсжсп ор
ган односпо цска истата треба да ja цопссе работопавсцот односпо
дирек-горот, а вс дисивппииската комисига како 1111'0 с сторено во
.
.
случагот, па О}\ тис 111111'1111111 Ja поппиггил истата.
По паогап.е 11(\ Врховпиот суд 11/\ Република Макецоии]»

.

сун 110ГРСllllIО го применил маТСрНjflЛIIОТО право.
По опепка на onoj сун во случают правилно првостспепиот суп го

пторостспепиот

оцбип туж беиото барагье на тужителот.
Опа, ОД Прll'l1l1IП што
правата 11 обирските и оДговорностС\ ОД работа 11 рабстеп оцпос сс
урспс пи со опреибпте
од Закопот
за работпи
опиоси а сс

поуредуваа-г со Копективпиот договор на

ПIШО па HcjIlOCT, ГРПllка

и работодавяч. Во СJIучаjот'ryЖСIIПОТ
како Рllботодавсц во смнсла
па член 2, 84, 87 11 90 од Закопот за раБОТНIIТС ОДIIОСПскJtУЧJ1JI
КолеКТJlПСП ]\оговор на IIIШО lIа работопавсц кндс мс{у ПРУI'ОТО
УТВРДIIЛ Jla'JIlIl,
постапка
11 органи
за утврдупан,е
КРIlIСlI,е за
работната ДIIСI,I111ЛIШ(\ IlЛIIIIСIIСI10ЛIlУВ<НЬС
па оБПРСКJlте УТВРНСl111
СО ЗС\КОII, КОЛСКТIШСН договор Jt догопор зн рnбота, а пс СППРНОс

дскn

СО прнмсва

Колективен
KPIIICIIJC

па

ва Закопот

поговор

раБОТII(\та

за работни

ОДl10СII 11(\ 11 опоj

с У'I11рдеllа ОДГОПОР110ста11(\тужптслот
ДИСЦlIплина

О]\1I0СIIО пеllСl10лнуваll.с

за
lIа

со нсоправдано
О1'СУСТНО оп работа
IH1'O имало за
1I0слеПIlЦИ JI IIреста IIОК на риБОТПJIОТ ОДIIОС ПО смнсл а пп член 121а стаn 1 ТОЧКn 1 он Закопот за работнпте ОДIJОСП.Спорсд ова
ПОГРСIlIПО второстспеннот
сун го I1римеllНЛ маТСрПJаЛIIОТО IIрНПО

•

••

•
•
•
•
•
•
•

I

оБПРСКIIТС

со 1I0бllпппаТl\

cMcTajKII ACKl\ оспорсната ОJ(лука JI РСl11Сlше
бил с ДОIIСССIIII 01\ IIСIШДЛСЖIlII органп ОПl10СII0 па IJaЧl1lI11постапк(\
IПТО нс е по СОГЛI1СIIОСТ СО Зl\КОНОТ за раБОlll11 01\НОСII, l\ IIрll
неспорна состоjба 11(\ТУЖПТСJlОТ ПСОl1раllпаllО пзост;ншл ОJ\работа
JlРССУП(\

11.1

•

I

•
•

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Tpll

послеиователни опиосно пст работпи лспа по текот на

гопината. Затоа Врховпиот СУЛ ,на Република Максдопи]н паога
цскн првостепениот L}'Jt правилно 1'0 применил матеРJljаЛIIОТО
нрано дшшjКII 1II>II1'Оа образложепи прпчипи од кои сс раковоцел
нри оплучувап.ето кои по целост ги прифака 11 ово] суд.
Од нзпссспото слсцувашс ово] суд согласпо ЧЛСН 395 етап 1
ОД 3[1[1 да "рсСУДII како по изрската.
Согваспо tIЛСl1475 ОД зпrт ("Служ6СII веспик на РМ" бр.3)!
98), но случаюв сс нримснуваат опредбите ОД порапепшиот ЗПI'l
Пресупа на Врховпиот суд па Република Макспоии] а,
Рсв.бр.994/98 од 10.11.1999 година.

26. Кражба 113СJlСКТI)н.. на Cllcp.'нja

работинкот вработен

ВО

JII за

штста

ПО

прека

СО

1m

иреизподствв, ирепесувап.е

ДНС1])нБУI,нjа Ila СJlСКЧJНчи 8 епсрги]»,
С CТOpcl13

НЗllрШСllа 110куката

пе може да ССприфаги

работата па работедавецот н

Н

дска
IIC С

осиов за "рсстаllуиаll.с на работс ••однес.

Од о бра

з 11() Ж С 1111 е то:

Рсвизиргга с пеосиовапа.

Првостепепиот-суп

УТПРДJL'I,а второстепенпот еуд прифатин
дека тужителот
бип врботсп ка] ТУЖСIIИОТ lIа раБОТIIО место ОIIIIЛ'
ра(Ю·ПIIIК. Службата за МСРСII.е 11контрола па l'УЖСIIIIОТ, nplllcjKl1
рсдоона КОlпprulа lIa МСРlIите l"арШГIУрll, IIЗIlРlJlJlла УПIIДпо СТШIОТ
на "УЖIIТСЛОТ, lIа тро(IШЗIIОТО броило IIрИ кос КОlIстаТllралс дека

КОРlIстел електрична
ellcprllja
без ла БJlде
pCI'IICTpllpalla. Од ова, ТУЖСIIИОТ заКЛУЧIIJl дека ТУЖlIтелот
НЗНРНIIIЛ кражба lIa СДСК'lрична Cllcprllja, па соглаСIIО член 12-з,

тужитслот

1 точка 5 од Закопот за ра6011111 ОДПОСJI11члеll 94 стап 1
TO'IKa 9 I1 11од КОЛСJC.ТИШШОТ договор lIa III-I, I1 му изрскол мсрка
IIрсстаllОК Ila рабоТСl1 ~ДIIOCбез отказеl( рок.
IIa вака YТnPДCHaTa фаТJlчка состоjба, СУДОВJlте по

етап

1I06'II1allaTa

со

Koja

УОНЖИЛС
'ryжбсПОlU

112

е lIотnрдспа ПРnОСТСПСJIата прссусда го
бараIl)С lIa тужнтелот и реПIСJНlетодонесено

ОН СЧНlIla 11(\

туж епиот бр.О4-498/1

8.о4.1996 гоциин 11 одлукага
од 25.04.1996 година со кон на

ОД

на тужснпот УО.бр.О2-2002/20/14З
тужитслот му престанал работпиот олпос ги I10IlШIIТJlЛС како
пезкаошгге
JI го заоплжиле
тужепиот
да го npalll
l)'ЖJlТСJIОТ
на
работа на работно место кое опгопарн на неговата СТРУ'lIIН
подготовка.
По мислегьс па Врхоиппст суд на Рспублика Максцопи]а,
суцоппгс иравилно го IIРIIМСIIJIJIС матерпршпото право кога го
уважило тужбепото барап.е на тужителот. Спорел члсп 121-а он
Закопот

за

Зикопот за работшгге
одиоси ("Службсн веспик на РМ" бр.14/95), работипот оцпос на
рп боптикот му нрсетяну ва без откаэеп рок во сл}' ча нтс JI а
кршсп.с па работниот ред 11 дпсциилипа 111111 IIСIIСllOJlIIУПНlI,е па
работните обирски утврисни СО onoj IlЛII друг закон, колсктипсп
договор 11погонор за работа мегу цругото како пгго с прсдвпдспо
во точяки 5, ако сторп кражба или во врска со работата нямсрпо
иии со крярю пеипнмаиис
препизвика пггета В(1работодапсцот.
Во член 94 стан 1 точка 9 11 11 од Колективпиот договор 11:1 J II 1,
113МСIIУIШIIJе Jt ДОIIJJII)'паll)С

на

кс

на рабопгпког му IIрестанува
на

прстпри]

аТIIСТО по сл

ПIIСI~JlIIЛIIJlа,

злоупотребн
JIITO

;за себс

Нl1l1ссува

па

КРIIlсп.е

па

Р аБОТlIlIОТ

на

MCf'y другото
ОДIIОСОIlО работната

оБВРСКli

мссто,

Jlмотна

друг

ilЛJl
11 ако

ВIIД illTCTa

11

го

ДОJJЖIIОСТ
IIЛII

IIЛII lIа

дсjстпнjе кос CIJOPCH заКОIIОТ с
дело CTOPCIIO но тскот на раБОТСJl.СТО 111111
НО врека со

(1, од страllП

HplllН

1Щ 1)'ЖJlтелот

. во БРОJlЛОТО СО оглсд
TY)I(CIIIIOT

ако

'Н\ рпБОТIIIIК

раБО'1'СII.СТО. Во KOIIKPCTJIIIOT СЛУ'Jaj корнеТСII,С'ПJ

е IIСРГllj

рсп

нруг прнбаВII протнввравна IIмотна корнст

IJpeTllpJIjaTllcTo,
КрНlНl'lIЮ

Y'laj

раБОТНJlте

работното
111111

работпиот оцпос со отказ ОНC'll)(tна

на

нс прстстаВУВll

топ

без нстата)\н

на СЛСК'11J11'IIIctта

БJlНС

111'1'0'IУЖIIТСJJОТ бllЛ

HcjCTBJlC

рп(хп'п. ТОЧIIО е J(СКПТУЖСIIJIОТ

КОС С 1I0ВР3а1Ю

со ваквото

дсjСТВIIС,

РСПICll1нраllа,
раБОТНIIК,

со

Kaj

JlСГОШ1та

на 'IУЖIIТСЛОТ

мс{'утоа ОIШ дсjствнс нс е 1I0врэано со
нсговото рпботсн.с. Отгаму праВllлен с заКЛУ'IОКОТ на IIОIШСКlIТС
CYJ~OBII ДСК(1 опнс дсjСТПJljа па ТУ)КlIтелот НС прстставупсшт
OCIIOB
ЗП престаllОК па рпБОТJlIIОТ ОПJJОС, во СМIIСЛ(\ па горе J~IIТllр(нllIте
закопскп онрсдбн. Кражбата на слеКТРJl'Jпата СJJсрГlJjп, JIITO jя
СТОРJlЛ
ТУ)КIIТСJlОТ ня па 1ИП 111'1'0·гп IIСКJJУЧПJl КJlСМIIТС ОП
му

ПРН'IПJllIЛ JlITeTa,

1

i

113

JlЗВРIJJlI мсрсп,е на
потрошспата стру]», нс Jlрст~гавува поврсда но прскCl со работипот
оцпос на тужптспот, односпо НС МОЖС да сс прпфптп дека е
причииета пггега по врска со работата. Оплукпте за престанок
на работшют опнос на тужитслот се IIсзаКО~IIIТJI.Од член 121-а
он Зв к онот
за измепувап,е
11 пополпувап,е
на Зи ко пот за
риботнитс опиоси 11 член 94 ОД Колскгпвииот договор на 1111,
ПРОIIЗJlсгува цска кршсн.сто 11(\ работната диспипи ппа оц стра па
на работпикот, треба да бицс дсjстrшс на работпико-г поврзано со
работата, за да би иретставувапо осно в за прсстаllОК на пеговист
рабогсп ОДIIОС.Цоколку тужспиот смета цска туж итслот со
дсjСТВlljата што ги превзел му причинпл штста, МОЖС да ja бара
согиасно правилото на 300, 110 НС и престанок на работпиот

троф аэпио'г

стр уюме р и сп рс чил

да

СС

оцпос.

Прссуда
Рсн.бр.59/98

ОД

на

Врховшют

с)'д на Република

Максцопи]»,

27.05.1999 година.

27.I(ol'a КС утврди дека работпикет ja ПРСI<РШIIJl работната
дисциппипа Н3 113'11111како му сс стана Н3 TOIJUIt, судот псможе AU
1'0 11011111111'11 решсписте
со кос 113 р абптпикот му прсстапувв
рабптпиит

работно

одиое и да ['~ заполжи
МССТО,

раб отпдапецот

СШ\'10

нс

ОД

"PJl'llllta

СС IIРОIfЗIIССОЛ

работпдапсцот
ШТО

да го врати на

иаплсж нипт орган па

110 IНШРСМСIIIIОТ

IIpllrOJHa})

II))OTIIIJ

ОТl{аз()'f.

Од о бра з

11 О Ж С 11 11 е

то:

110 lIaofaJl>CTO
11Н OBoj суд, основан
с "РIIГОВОРОТ
во
рСВllзнjата дека двата 1I0lШСКII СУДОВII 1I0ГРСIIIIIО ja IJРНМСIIIfЛС
одрсдбата ОД ЧЛСН 123 ОД Законот за рабоТНJI OHIIOCIf. Снорсд 'шен
1J 1 ОД OBOj :ШКОJl, раБОТIIИОТ O'~1I0C па раБОТJlIIКОТ со отказ оп
страна на работопавсцот
IIрсстапува ако раБОТIIIIКОТ ja краш
pa6(YlllaTlt J\IIСЦIIIIЛJlllаJI рабо l11110Т рен. Спорсн 'IЛСfI 112 ОД.JlСТJЮТ
заКОll ра60ТIIIIОТ ОДIIОСна раБОТJJIIКОТнс може да му престане со
отказ ОД страна ва работодаnсцот
ако пе ПОСТОJl онравдана
r

t

114

оппесувап.с, ОН пгго нсцвосмислспо
произлсгува
цска то] ОДIIОС МО)КС д~\ му прсстане
ако I10CTOII
эакопск а "РIl111111() врзапа за пеговото описсувап.с. Спорсц члепот
115 етап 1 од Заканат,
работнио-г оцнос на ра ботп иког му
прсетапува со отказ од страна на работопавепот поради KP"ICII,C
ПРН'ШIШ

ПР3aJlil

па работпата

СО НСГОВОТО

писиилипв

или нс пспоннувап.е

па о бврскитс
УТЛРПСIIJI со закон,
колктивсп договор и договор"" ](1 работа,
особсно ако ги сторн }\cjcTBlljaT3 ОП точка 1,2113 од овав законска
оцрслба. Во случяюи, суцопигс нсспорно УТВРПУВflат и прифайалт
дека тужитело-г ГII сторнл таквите повредн на работиптс обирски
JI дека побивапото решсипе е допесепо врз павепенпот законски
ОСIIОn'

При така утврдспата фактичка состоjба,

110

мислен.сто на

суцот ПС можел па го попиштп PCIIICJlIlCТO за отказ СО
кос му с изрсчспа мерката прсстапок ни работипот оцпос 1I0РНJЩ
KPIJlC)J.C на работната
дисци пл и ии ил и ПСJIСlIолнувнrr.с на
обирските УТВРДСПII со знкоп, колективеи договор IIЛ 11поговорот
за работа и Д3 го зяполжи работолавспот на го прати работпи кот
па работпото МССТО, кога УТНР}\IIЛ пска работпико-г 1'11СТОРIIJ( .
дсjствпjаТtl
11ги остнарпл повреднтс
ПП работната
ДJ1еI~IIIJЛIIII '.IIТО
му се стават па товар JI со тоа создал ЗRКОlIска ПfН(1II1J1n эн
ОНО] СУД,

престапак

па раБОТIIНОТ О}(НОС,

од

ПРII'IIIIН\ II(ТО работопаl\СI~ОТ

нс сс ПРОIIЗJlССОJl 110 IIOHIJCCCIIJIOTПРПIВОР

оп раБОТlIJlКОТ

IIPOTlIf\

ОТl(азот.
И по lIаоf'ЩJ)СТО Jm OBOj суд, со гл l\СIЮ 'IЛС JI 123 ета в 3 од
Законот ЗН раБОТНII ОДJlОСII, ОДJlУКС1тапо Пt.lВРСМСlIlIОТ "РIIГОВnР
]Ш раБОТНIIКОТпротпв ОТКИ30Т сс ДОlIссува по рок оп 15 неllа 0)(
ДСНОТ П3 1I0J\JlССУJШII,СТОна прнговорот.
СоглаСIIО члсн 135 стан J
ОД IIСТIIОТ

ЗНКОJl,

I1ЗПРlJlупаJl.сто

ДОJlссупаll.СТО

сс

на

раБОТПIlКОТ

Kaj

ра

б()'п 11IКОТ Koj

прано

да

1I0ннеССIIIIОТ

на донсссното
па О}\lIука 110

раБОТО}\llПСJ~ОТ,

ИМ;}

TllKli

ЗllНРIJlува

НСГО.

РСJI!СIIJlС
ПРJlГОНОРОТ

член

ПС е ЗНДОIЮЛСIIсо одлуката

поненс

спор

отказот.

за

оп

С'граlll1

на

IJOCTCII1KHT3 за ЗИIIlТlIта

спорсн

прсд

123 CTll[\ 4
понссепи

ОД

Со

на

IIpa Пl1та

ЗRКОIIОТ,

ПО ПРIIГОВОРОТ

1Н11РIС)КJIПОТсуд. ССТО тон СС со

Закоп ПРОПlllllaJlJI ПРИВllла па постанката

lIа РllБОТIIJlКОТKaj Рllботодапсцот.

эанржунп

ПРJlГОПОР го

за заIlГГНТП

ни правита

Мс{утоп, праНПЛIIО ПРllгоппра
115

•

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

р с ви з ш а-га ц с к а со гл а сп о ци т ир ан ата з ак о пск а опрспбв
работопавсцот вс СДОЛЖСНИ да оплучи по паврсмспиот III)I~ГОВОР
на работпикот, Според 'шен 124 од истист закон, ако 110бараи.ето
на работпикот-суцот утврди дека престапохот на работниот оппос
е псэнконит, тогаш
ГО пониппп РСIIIСlшсr~'Оза отказ 11
го
задолжи рабо-гонавсцот да го прати работпикот па работно место
сооцветно на пеговата СТРУ'llIа подготовка 11 да му 1'11 обеэбепи П
ПРУПIТС права ОД работиист однос. Он ова одрспба педвосмислспо
.
Ilj)ОJlЗJlсгупа дека во постапката за судска эаштита 110 оно]
законски оспов, предмет на утврдувап.е, пспитувагье 11 оценка с
за копитоста на престанокот на работипот оцпос, а не за конитоста
ВО постапуван.с-го
па работопавепот
после цонссуван.сто
па
р е ше п ис-го за прсстанок
п а р абогпио-г оппос со отказ.
Евси-гуалпитс повреди на пропишаните з акопски пр авил а од
crI1Jalla на работопавсиот но постапката за эапггита на правата на
работникот ка] пего 110 повод отказот, мажат да бипат испитуваци,
утврдуваllll 11псисти само во шрска со препмсто-г на суиската
занпита - лаконигоста на прсстаиоакот на работппот ОННОС. Тоа
ОД ПрlIЧIIНИ НП'О само ако судот утврци пека работипот оциос

кс

ирестапал исзакопиго,

кс

тогаш

е овпастсп да ГО попишти

..
;

рсшепието

за отказ 11да го заполжи работодавсиот
работпикот да го врати
на работното
место. Пропиш а пи тс э ак о пски правип а за
поставката пред работоцавецот по ПОВОДотказот, се оснон п УСЛОlJ
за да МОЖСраБОТIIIIКОТ да поведе спор прсп ПflДJlС)КIlJlОТ суд за
заlllТlIта на cncll'lyallllo
поврсдените врнна. Со истскот па рокот
но KOj IШДЛСЖНIIОТ орган на ТУЖСIIIIОТ611Лдолжен да ОДЛУЧII по
113ВРСМСJlIIОТ
НРIlГОВОР на 'lУЖlIтелот 11со неговото ОТСТРЮlупltн)е
ОД работното
место Jlако такната одлука пс 611ла допесена.
н()стапката Kaj рnботодавсцот
110 поnод отказот
заНРIНlIlIа, па
раБО'lllIlКОТ сс ст'Скнзл со МОЖlIоста СОГЛflСIIО члсн 138 стан 1 од
JlCrIlIOTзакон да нобара 33111ТJlтана споитс права прсд 11C1дле)l(1I1101'
суд, кос IIСIIП'О ТУЖIIТСЛОТ

го сторпл.
Поради сето 113I1СССIlО,слеДУnЮllе да се ОДllУ'I1I како
Jlзреката СОГЛ3СIIОчлен 395 етап 1 ОД ЗПll

Пресуда

J(

па ВРХОВIIIIОТ суд па

РепуБЛlIка

по

МаКСДОllпjа,

Рсн.бр.l228/98 од 28.12.1999 година.
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28. Работниквт
ко] IШIJI)СМСJIО пшпгсл I1IНII'()ПО[) IIIН)ТIШ
рсшепиств за IIРССТtllIОК на работивот однпс, пе може да повсдс
СПОI) прсд падлсж ннот суд за звпггита
па пр ап ат а додска
падлежииот ОрГ!'1I па работодавсцет
нс одпучи ПО IJfHII'OBfJl)()T
IIЛII пак IJI>3 пспоиа 113 РСШСllието за отказ то] НС биле отстранст
ОД рабо-пшто
месго, 11 )\ОТ •эгаш закппскипт pOI< за повсдупап.с
C110I)

пе

ТС'.С.

Од

о

бра з

ВО постапката

11 О Ж

с

11 JI С

ТО:

НССIIОРНО С УТВРДСIIО

цска на туэкителитс

11М

прсстанал
работпио-г олпос ка] тужепиот па со оспореНlIте ()}(ЛУКIf, на
секо] ка] пип со различс н отказсп' рок. Туж итсшггс
полполс
навремсно приговор против отказот, 110 тужепиот нс дал писмен
оцговор. Тис иродолжило да работата до истекот на откаэпиге
РОКОВНпессметапо. Кога ПОСЛСтон продложипе ца оиат на работа,
со шггервспии]» па полицирп-а биле сиречсии
во тоа. Пораци
това тужителитс
пив НС оДговорнл.

IIОВТОРНО подполе IIрIlГОНОрll,

ПО ТУЖСIIОТ

11 на

Послс тов ги имяат поднессно тужбитс.
Врз основа така утврдсна фактичка состогба, повикувагкп
сс па олрспбите од члсн 13511 J38 од ЗаКОJlОТЗ(l раБОТНJlте ОНIIОСII,
ПРПОСТСПСНIIОТ суд
заКlIУ'lува
дека JJOHIICCCIIIITC тужбll се

.,

.

СТОJаЛШJlте дска ЗНJIJТJlтата lIа
правото
раБОТlIlIКОТ бил должсн да го бnра во OllpeHCJlClIlITC
заКОIIСКII роконп смстано од IJрlIСМОТ 111\ ОДJlуката З(I IIреСТНIIОК
на paGoTlIlIOT
()){1I0С, IIСЗ<1ВIIСIIООД JlСТСКОТ на откаЗlJlIОТ
рок.
ПРХОIНlIIОТ суд lIa РеllуБЛJlка
МаКСДОllпjа
ОДJlУ'I)'паjКII
110
рСВIIЭllрlта на 'ryЖIlТСЛНТС, J3 уваЖII ОД СJlСТ\ПIlТСПРIIЧJlIIJI:
IICllaBpCMCIIII) за8ЗСIIНljКII

.

правно

.

fIo Н<10{·НII.стопа OBOj суд,

JlзраЗСНIIТС

праВНII стоj(lЛllllпа

1I0греНIIIII. 3аКОIIОТ за раБОТIIIIТС ОJ\IЩСII
но IIЛСНОТ J 23 СОДРЖII поссБНII нраВllла за постапкатn
ВрСД
работодапсцот ЛО ПОВОДоткззот за ilpeCTallOK на раБО'l1lJlOТ ОНIIОС,
на НОJlНСКIIТССУДОШIсс

како услоп JI ОСIIОП за 1I0nелуnап>е на спор пред паЛJIСЖШIOТ сун
за судска заlllТlIта па попредените прапа lIа раБОТШIКОТ 110 Toj
OCHO[~како поссбllll пранпла за вакната сулска заl.IlТlIта во ОДlIOС
JI:l OIlIIITJlTC IIp(1nl1JHt за ЗЩJП1IТ(1 11(1ПрЩЩТ(1 УТПрДСlI1I во глнва

8

!
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0J\

истиот

знкон.

При

поби ВiI 11IIТС одлукп

пссиорпа

иоложба нека
попнслс

11(\ rl)'ЖСIIJJОТ

ТУ}ЮIТСJlIIТС

lIаНРСМСlJ1I

против

приговори.

согласно члсп 123 стан 3 ОД шггирн 11пот закои падлежппот орган
па "JУЖСIIIIОТбил но обирска да ДОНСССоплука по тис приговори
ВО рок он 15 цепи ОД ДСНОТ на поцнссувап.ето
па приговорите.
1Гаврсмспо поппсссшггс приговори согпаспо ЧЛСН 135 стан 3 од
ово] зикои, го оциожуваат IIЗВРllIУВ<lН)СТО на побвпвпите оцлуки
па туж спиот до поиссуваи.сго на коиечиата одлука. БlщсjКII такна
онлуки тужсииот
ПС ДОПССОЛ, ТО] пемал закопски
оспов да ГII
отстраНII ТУЖIIТСЛJlТС он работпото место 11 110 истскот
па
отк аэните рокови.
Цолска пак согпасно член 123 стаи 4 од
Закопот, ра боти 11кот ко] нс е задоволен со одлуката цопссепа 110
пригонорог нма право да поведе спор пред иаплсжипот су". При
изнесената РСГУЛClТlIпаво случают тужитслитс
со поцпссувап.сто
на п а вр см е пио-г пр и го в ор,
основано
очскувалс
лс к а
IIЗВРlJIуван.сто на побииаии-ге оцлуки с одложеио, Н бlщсjКII оцнука
110IIРIIГОВОРIIТС 'ryЖСШIОТ пемап поисссно, немапе законски
ОСНОВ

.

да го поведат ово] спор преп иаллсжпиот суд. СС ДО пивиото
огстраиувагьс
ОД работното
место ги остварувалс
правата од
р а 60ТН нат ОДно с и 11е им б иле 11о Вреде 1111.Со fI 11Нпото
ОТС"ll)сШУIНIII,СОДработното место настаllупа поврсда на J1JШIШТС
права во СМСJlлана члсн 135 стан 2 од Законат за раБОТНII ОДIIОСJl,
на се стскнаllС со заКОlIска МОЖIIОСТ па подпеС(lТ I10себснпр"говор
11 услов

такното ностаПУНaJЬС па rJужеlШОТ
во таму УТВРДСlIlIте
РОКОВН нли lIак да поведат поставка зft заНJТIIТll на СВОIIТС права
пред lIаДJIСЖlIlIОТ СУДСОГJl(}СIIО~IJJСII138 CTltB 1 ОД JlCTJIOTЗ(lКОII.
()д ССТОIIЗJJСССJЮ,I1СДНОСМJlСЛСПО
IIРОIIЗJlСГУПll IJСОСIIШНlоста
на заКЛУ'lОI\IIТС
на I101lIlСКJlТС судовп
дска ТУ)КIIТСЛIlте
JlСllаВРСМСJlО
ГII IIОВСЛС IIРСНМСТIIIIТС СПОРОВII со IIО'~IIСССIШТС
протнв

туж()в.

ТаКВJlОТ

заклучок
HCIIР JI мс lIуван.с на члсн 123

О'IIIГJlСДIIО

с

IIОСЛСПllц.а

на

цитира 111101'закон, ври I1IТО
СУДОПIIТС ГII Ilемалс по ПIIД ПОДIlссеПIlте прПГОПОрll против
побll ваните ОДЛУКII на тужеllИОТ и 111111110'1'0
правно дсjстпо во
смнела 11(1 погоре изпссеното.

110 MIICJlCI1)CTO на

ОД

опоj СУД, соглаСJlО

JlЗllссепото,

раБОТJIJlКОТ

Koj наврсмено lIoHllcce ПРIIГОllОРпротив ОТКllЗОТ за прсстапок па
раБОТlIlIОТ
ОДIIОС ПС може да ПОВСДС CIIOPпред падлеЖIJJlОТ суд за

118

звпггптп па правата попска падлсж ппот орган на работодлвспот
нс онпучп НО приговоро-г 111111 пак врз осиова пя решсписто за отказ
то] нс бице отстраггет ОД работното место. Се лотогаги эакопскиот
рок

за повсцувап,е на

таков

спор нс може да тече.

Рспгс пис на Врховшюг СУН на Рспубл пкп Ма
Рсв.бр.1420/98 ОД 28.12.1999 голила.

ксдоип]н,

29. Сулот КС ja пппииггн оцлуката П3 рнбптпдаисцпт, Ю{О по
посганната УТВРДJlнска работпинет пе ги сгорил дсjСТНlljата за

К{)JlМУбил изрсчсп прсстаппн на рпботпиот олпос со отказ ппраци
кршсп.с 113 работнита дпспиплипа бсз оглед Д3JIII то] сторил или
прппупггип да стпри други дсjСТВlfjа 1111'0 прстствпуваат крпюп.е
па работната дисциилипа или нсисполнувап.с пп о бврсхитс.
ОП о бра

зло

ж с

11 11 С

то:

пРIЮСТСIIСIIJIOТ 11второстепепиот
барап.е па тужителот

11ГО ионипггпле

СУД го увнж

решеписто

иле туж бспото
пп тужспиот

за

престанок па работипот оцпос п тужитслот бил вратеи на работа,
со ситс права ОД работся оцпос.
Постапувагкп

Република

IJO

Макелопи]а

ревизигата

•,
•

•
•
•
11

па тужспиот,

Врховппот СУН на
ja одбп како JlCOCIIOIHtlHl, ОП СЛСДIIIIТС

ПРИЧJlНН:

Ту}кптслот бllЛ враБОТСIl како пазач Knj ТУЖСIIIIОТ, (l оп
12.09.1994 ГОДlIна бllЛ раСIJорепен па работно МССТО '1)'вар110)каРНlIкар.
Со PCIIlCIIJlC бр.О4-1790 од 14.10.1994 ГОДlllln па
ТУЖIIТСJlОТ МУ прсстанал
раБОТJlIIОТ
ОНIIОС ПОРПДII KplIICIIJC па
работната ДIIСЦПlIЛJlпа, бсз право па отказсп рок, ПОКОIIКРСТIIО
П апсдсно
во ре IIIe 11нето пор аНJI песо веспо JlЗВР II.IY ва Н,С 11n
работната обврска, пе ja 1I0ЧН'ryвпл 11нс jn IIЗВРПIJlJI паренбатп ОД
геllсраЛllllOТ дпрсктор

11 пе

се "РIIJ~ржувал

Шl "РОIIIIСJlТС

111'1'0 ППЖ;:tТ

за ВРIIIСП,С па работптс ОД работното МССТО. п()вrспптп пп
работната ППСI~ППЛ (ша се COCтoeJH\ по тоа пп'() па ден 10.10.1994
годппа, покр(\j I1арсдбаТll
ОД ГСl1ер(\лппот директор
да'во
круп)т
па ПРСТllрнjаТJlСТО
лс се ПУlllТl1ат РtlБОТПJII~П па коп им прсстнннл
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рабоТJШОТ оцпос но прстприрггисто,
ГО пупггил да влсзс лицс-го
С. К. на кого работнио-г оцпос му прсстапал на 5.09.1994 гоципа.
По )\0IlCCC1IOTO рсшение за простанок на работен оцпос, тужителот
вложил IIРНГОВОРко] бил олбпеп.

Со нака УТНРДСllата фактичка состоjб~ 11по пиогни.е-го на
ВРХОВIlIlОТ СУД на Република
Ма ксдонп]н, правилно нонискнтс
сулсви ГО примсииле
матсршаппо-го
право кога ГО уважиле
'lужБСIIОТО бнрап.е на тужитсло-г.
Пр авилпи се э аклучоци-ге на пописките супоии дека
ос по рс пи-ге оплуки па тужепиот
се JlсзаКОIlIIТИ, бllдсjКII од
утврдспата фактичка соетоjба се утврпува дека тужителот нс го
сторил HCjcTlllICТO за кое се т(н~аРII и за кое му бина изрсчспа
mepkata-lIрестаllОК
на работпиотоппос.
Суцог ги имаше во иродвиц приговорите во рсвнзиргга дека
туж итс л о-г 611Л оцговорен 11за влсэот во цископтот,
оппоспо
псипот круг на прстприрп-ие-го , 6пдсjКlI
спор еп а ктпте н а
тужспиот, тужителот
бип должен да го врши такното Hcjc1'IНIC,
110 ГО

дека

опби,

ОД

причипи

111'1'0

суповите застапале па сторшиигге

'гуж ите л ог пе го сторил

.

легстввето за кое сс товари.

Повредята за ко]« сс товари тужителот,

е дска го пуштил да влсзе

лицс-го С. К.
по РСВIIЗJljаТ'"d
дека СУДОВlIте 1I0греПIIIО 1I0а{'аат
во толкупаll)СТО на ПРОIIJIСIIТС110коп се ТОВflРП ТУЖJlТСЛОТ, onoj
СУН го онбн како IIСОСlIонан ОД погоре изпесената 11 утврдеllата
фаКТJlчка состоjба. ФаКllГге 11ОКОЛIIОСТИтеIIП'О ССJlЗllесупаат по
РСВIIЗlljата прстставупаат друг фаКТIIЧКII OCIIOI~ за нпо 'IУЖIIТСЛОТ
нс се товари СО 1I0бllН3110ТО реПIСIlIIС, пораДII lllTO ННТУ бllле
предмет на IIСIIJП)'Н311)С 11утврдуваll)е па ПРВОСТСIlСIIIIОТ суд.
ПОГРСJlJJIOРСВJlЗlljата поага ОД кпаЛllфllкацнjата па повредата I1П'О
му сс става на r)'Ош,р на 'J)'ЖIIТСЛОТ, ОllраВДУПfljКII ja со такните
факти 11 околности, а нс ОД (paKTII'IKIIOT ОСНОВ.130оnаа I10стзпка,
Судот ja IIcIIJITYn3 заКОlllIтоста па оспорената
оДлука, а lIе 11
одпесупаlьето
на раБОllIJlКОТ, 1111'0нс 6ило прсдмст па поставката
11 fl>НКТIIЧКII оенов за допеСУВaIье lJа побиваната одлука.
ГIРIIГОВОРОТ

I}ресуда па ВРХОНПIfОТ суд на РСIIублпка
Рев.бр.557/98 од 9.09.1999 година.
120

МакеДОlIнjа,

.с

ЗО. Кога судот КС УТIJ()ДИ дека IЧJССТ3110КОТ на рабптиипт
ОД 11О С С 11С3 ак .. пит t
г () 11() 1111Ш Т 11 Р С 111С IIИ сто за .. т каз 11а
рабптидапеиот,
без оглед што работпикет не барал и вракап.с
113
работиаго
1\1ССТО или остпарунзп.с
113 ДРУГО IIpaHO ОД р а бптсн
вдпос.

кс

Од

О бра

з 11о Ж с 1111С то:

Со побиваната
тужспиот

I1pccYHa второстепепиот СУД жалбата
ja оцбил како исоснована 11ja lJОТПРППЛ пресуната

првостепеппот

на

па
суд, СО ко]» е уважено тужбепото барвп.е на
11 реше.писто па тужепнот сс поппштува како

тужптелката
пезакопито.
ОJ\JIучупнjКII

на тужепиот, Врховииот сун па
Република Македсопи]» ja опби како пеосновапа, поради следното:
При утврцепата фактичка состоjба 11 ПО паогап.ето на ово]
СУД, пониските супови правилно ГО примепиле матершалното
прапо, кога го уважипе тужбепото баратье на ТУЖlIтслката 11го
1l0JlllllITIUIC осиорепото
РСJIJСПIIСза престанок па работипот ОДIIОС.
1[сосповапо с тврцсн.ето по ревизигата дека со 1I0HJICKYHall)CTO од
страна на тужителката
па барагьето да биде nратсна на работа
ка] тужепиот, како главно барап.е, спорот станал бсспрепметен,
БJfдсjКII супови-ге не биле надлежпи да ги оцепуваат актптс на
трговските прупггва, доколку ПС оплучуваат 11за прпзнавап.е на
одреДСIIН права па раБОТННЦlIте.
Од неспорно утврдената фаКlllЧКН состоjба, ПСНnОСМIIСЛСIIО
ПРОJlзлсгува ОСllОПШlOста па заКЛУЧОЦIIТС на lIOIШСКJП'С CYHOHII дска
ТУЖlIтслката смстано ОД 11.01.1996 ГОДJlна кога одбнл а да ja
1I0TJlIIHIC IIзjаннта за IIрсстапок на раБОТlIlIОТ ОДВОС, наредните
ДСIIОВII рсдовно
сс jавувала па работа, 110 нс 611ла IIрllt>'lспа o,n;
директорат, па lie МОЖС да станс збор дека Jlзостанала од работа
11 дска со тоа ja СТОРllла повредата 1111'0
{I
става IIН товир. ГIораДIf
'I1IС ПРИЧИНII, СУI\ОВJl1'Справилно заклучуnаат
дека побllпапнта
одлука за IIрсстанок па РllБОТIIIIОТ ОДl10С е пезаКОНlIта, ОНIIОСIIО
раб()'flIlIOТ одвос П3 ТУЖlIтслката прсстанал па lIсзаКОIlJlТ наЧIIН,
I-Ic с спорно дека ТУЖlIтелката па 17.09,1997 ГОДlIна сс пработпла
110

ревизвпата

се
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Kaj ПРУl' работопавец како ХIIПIСIIII'lар, поради што и го повлсче
бараи.сто да бицс вратсна па работа ка] тужсниот.

Според член 124 ОД Эакопот З(1 работии-го оццоси, ако по
б ар а п.с на рв бо тн и к от судот утврци пек а прсствпо кот па
работпиот оцпос е псзакопит, КС го поништи Р91ПСIIIIСТО за отказ
11

КС го задолжи работопаввчот да го врати работпикот на работно

место сооцве тно В() пеговата

стручиа подготовка

11да му ги

обсэбсди 11 другнтс права ОД работеи однос,
По миспен.ето на ово] СУД, согласпо опа а эакопска опрсцба,
предмет на оценка па Судот во опаа постаика е прашап.ето па
законитоста па прсстанокот па работпиот оцнос па тужитслката,
како супггсствепо праПIaIl>С па пегзипиот статус па работпик при
туж е пио т, исэ ависпо ОД остварувап.ето па другите правн од
работпиот оппос што {I припагват. Судот ПО постанката за заштита
на прапата па работпппите, постаиува 110 барап.с па работпико-г
и во грапипнтс на 1'03 бараи-е [а оцепува пеговата основаност 11
эакошггост,
Спорен изнссеното, кога нсспорно утврцине пека работипот
оцнос на тужителката
престанал псзакопито, попискптс сулопи
правилно ja IIрНМСlIlIЛС цитираната
оцрспба оп Заканат
за
рн бо тп иге опп о си , кога га IlОIlIlIIIТIIЛС
како IIсзаКОIIJlТО

I

!

побиваното РСIIJеlше на тужеНIIОТ, па KOj наЧJlН СС ОТС'flJппупа
акт'от со KOj е преКI1I1ат раБОТIIIIОТ cTaryc па ry)кителката
па

130 СЛУ'Iнjот ПС сс раБОТII за оцснка lIа Toj акт ОД
страна на СУДОВIIТС како (I)OpMallIl0 правен акт, туку за оценка
даЛII со TOj акт е попредено право'го па раБОТIIПКОТда IIСГОПIlОТ
работсн ОПIIОС заСIIОIШП на заКОllJlТ IHt '11111, lIа так()н наЧIIН и да
престане. I-IсзаВIIСJIО ОД фактот JJЛ'О ту)китслката не сака да се
враТII на работа Прll ТУ)КСIIIIОТ, lIораД~1 заСllопаll)СТО П(\ рнБОТСII
ОДIIОСKaj друг работодаПllЧ, та(\ има право па оснона ОСПОРСlIlIте
ОДЛУКII на 110lШСКIIте судопи да БRра 01\ ТУЖСНJlОТ
прсстнпокот па
раБОТillIОТ ОДIlОСKaj него да се УРСДII на заКОlIlIТ на'lllll.
I1сзаКОIШТ JнtЧIlН.

ГIресуда
Рсп.6р.lО20/98
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Ila DРХОI\I1ПОТ

оп

суд па Република

14.10.1999 ГОПJlпа.

МаКСДОlIнjа,

j

]
!
j'

j

i

з 1.

Ви

С 1111 :1 т

а

11 а

СД 11О 1<Р пт 11И () Т

11 а Jt. о м С СТ

П

испратпипа, записи O)~ зарабогупачката
на работникет
остпаIНfJl за врсме на фактичкото пегоно работетье.

Од о бра зло

)К

е

11 11 С

о

1111Д 1111

IIIТО

то] ja

то:

Ревпзп] ата е псосповапа.
Рсвизискитс паиоди за погрсшап примеиа на матсргпал

пото

право сс ПСТО така псосиовапи, ако се има предвид утпрцената
фактичка еоетоjба. Имено, по тскот па редовната поставка, мегу
другото,
пр пос-ге пе нио-г СУД утврпил, а второсте пенпот суд

прпфатил цска па тужитспот му престанал работппот оппос со
отказ

на 31.07.1995

економскп, техполошкп
и
структуралии промслш ка] тужениот. 11ретхоппо тужителот па
29.03.1995 гоципа потнишал писмспа Jlзjашi 1\0 ко]» безусловно
lIзjавупа лека сака на му престапе работиист оппос ка] тужеппот,
•
О,
при 111'1'0 пзгавил 11 согиасиост да го прими изпосот на еднократен
пари чеп паломспсток
во вид на испратппна
по висина од 12
месечни

плати

престаноко-г

година,

остварени

на работпио-г

зарани

во претхопппот месец

оцпос.

Ваквата

ОД

писмена

ДСНОТ на

изртвв ja

потпишал

оцк а ко прс гхолпо усмепо се пого в ор ил е со
раковопп-гелот па работната елпиипа пека напомсстокот
оп 12
плати КС му БПJ\С нсплатен прз основа lIа платата Koja ja имал ОД
работното место раководнтсл пр ва група
Koja билс УТВРДСIIJl

за

2100 бода. По 1I0TI1IIIIIYBall,cTo па IIl1смспата изjапа, оп C'IpHlIa на
РПКОВОJ\IIТСЛОТ lУЖlIтелот
бпл ОСJJободсп од доа{'аll)С на работа,
на престанал па ){оа{а ва работа Kaj 'ryЖСIIJIОТ сметано 0l~ 11.04.
до 31.07.1995 ГОДJша. ОПС'llJ(1I1П на 'ryжеIШОТ соглаСJlО РСlJlСllпето
З3 нрсстаllОК
па раБОТIIIIОТ ОДIIОС IIСПЛПТСН му е еДПОКРЗТСII
надоместок во впп на отнреМIIJНIa, преСМСТПllа прз основа
па
IIлатата у'п'рдсна
за рпБОТIIО место раКОВОДJlТСЛ прпа група ОД
кос работно место му престап(\л' работппот
ОДIlОС. ОП п(\квrlOТ
па '11111
IIП Jlсплат(\ 11(\сднокраТJlJlОТ надомеет но ПНДпа пснраТШIIШ
тужптслот

ОСТ3JIПЛ

Ра60ТIIIIЧКIIОТ

I1сзпдополен.

Ilпсмспо се обраТJlJl ПО
барnjки да му сс НСIJлаТII Jl

совст на ТУ}I(СIIJlОТ
додаток па платата, за кое БПРЗII>е со

стумулаТИПСJI
IIЗI\ССnlС ОД 14.09.1995 година

му бпло одговорепо

JlJIC~fCJIO

дек:\ баРЯII,СТО
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му С нсосиовапо, ОН IJРII1JJflШ 111'1'0 ПО ПСРIIОНОТ ОН 3 мссспи прсд
JlpCCTallOKOTна работлист онпос туэкитслот нс лоагал па работа,
а он CTpalla на тужспиот билоостапено согпасио писмопата Jlзjсша
на тужигслот за прсстанок на рабоптиот оциос. Тужптслот смета
цска "IУЖСНIIОТ бил должсн да МУ исппати Сl~JlМУlIаТIШСII долаток
на платата 1111'0ja НРJlМJlJlСпругите работпици три мссеци преп
JlрсстаllОКОТ на работпио-г оцпос, односпо бара зголемувагье
на

нлата 110 ово] основ пгго прстставува 40% ОД последната исплатсна
нлата за месеците [упи, [ули JI август 1995 гопппа, а ко] процент
прсстсшуnа папомссток за зголсмеп обем па работа за мссеците
[уни, [ули 11 август 1995 годпиа. Награпувап.ето па работпишгге
ка] 'ryЖСШIОТ е регулирано со Колек-гивен договор, Правиппик
за распреденба на срсдствата зр личен доход и Правиппик за
стимулативнс

паграпувап.е

на ра~ОТJlНЦllте.

IIa основа тиква угврдепа фактичка состоjба, пописките
суиови го опбипе туж6сното
баран.е како пеосновапо. При
оцлучуван.ето
суцовите ТРГllале од 1'Оа ПП'О утврпипс дека нс се
исиол исти условитс
препвипспи но норматпвнитс
акти на
туженпот, за да може на 'Jужителот да му се JlсплаТII бнраllJlОТ
IlJ)OI~CJlTна 'Иl3та. ClIopeH КОJlСК'J1ШlIllОТдоговор за враБОТСIIIIТС
ВО IIH - члсн 104 стап 2, промеНJlIIВIIОТ
дел од платнта е
.
.
СТlIмулаТJlВСII дел ко] заВИСII од ОС'Лlарсните
резултаТII на ceKOJ
раБОТНIIК 1l0еДIIIIСЧIJО. Од друга страна,
во ГlраВIIJllIlIКОТ
за
СТIIМ ул атн ВIIО JI а гранува
If,е 11а ра 60ТIIII ЦlIте се ре гу 11нра
ПРНДОllесот IШ раБОТJlIJКОТ во остварупаll,е
на резултатитс
од
работата спорсд одредеНII КрIlТСрНУМII. }-Ia основа 'l'Oa СУДОПlIте
сс на СТОJaJIIIIlП'С дека СТlIмулаТJlПIIОТО lIаградупан)с IIрС"1110стнпупа
OHCJI)C на работн JI ангажираност
на раБОТJlIIКОТ ПОГОJlсма од
нооБJРl(lСllOТО. Со оглед дека е УГВРНСIIОт\н ТУ)КIIТСЛОТ
ПО СIIОРIIIIОТ
IIерноД ПСдоа('ал на ра(ЮТfl, СУДОВlIте I1aotaaT дскн НС се JlСIIОЛIIСТlI
условите он аКТJlте на ТУЖСIIIIОТ за СlllМУЛсП1ШIIО I1аграДУП311.е,
пораДII
llП'О 11тужбеното 6аран)е Н3 ТУЖПТСJlОТ е lIеОСllOШllIО.
Опоj суд нао('а дека со ваквото одлучуваll,е 1I0IlJlCKIITC
СУДОВII IIРПШI1JIIО го
IIРlIмеПJlле матерlIJалllОТО право, ОДIIОСIIО
наВСДСНlIте одредбн од КОЛСК'ПШlIllте договори, а сс согласува IJ
со СIIТС 111)11'1111111 изпесеНII во пресу/\птс.
Имсно, правилно
1I01lllСКIIТС СУДОНII нрпфа'J1lле дека 'JУЖИТС1JОТ
пс ГJl JlСIIОЛllуnа
условите од aKTIITt; па ТY}KCIIJIOT за сrПlмулаТJIDJlО паградуnаll,е,
124

при нсспор на состоjба кога тужитепот
по спорнио-г ПСрlIОД
фактички нс работел, иако формаппо ссуште бил рабоптик па

тужспиот. Ипо наогагьс на ово] cy/t стимулатвеното паграпувап,е
претпоставува опен.е на работа 11 ангажираност на рабоптпко-г
поголема ОД вообичаената. Ако работникот пе цоага па работа
пред прстапокот па работипот оцнос, висинита па испратиииата
зависи од неговата заработупачка
за време на факти-гкото
работегьс, а не од просскот пП'О го остварувапе другите ра6<П1ШЦП.
Пораци тоа пгго не посторгг Прlf11111111 пораци кон е IIзjавсна
рсвизиргга, IIIПУ се утврцепи суштествепи попреци 11(1 опрелбите
ОД ЧЛСН 354 стаи 2 точка 10 од зпп, па кои ревизискиот
суд
внимава 110 службепа цолжпосг, следуваше согласпо член 393 од
ЗПП да се оцпучи како во изрската.
Согласно член47 5 од ЗПIl С'СпужБВСII веспик па РМ" бр.З31
98) во случаjов се прпмспувавт оцредбите ОД порапешпиот ЗПI1.
ГIpccyдa на Врховпиот сун на Република Макецонпрт, Рев.бр.

990/98 ОД 22.09.1999 голина.

32. Побврувап.ето
уплати па припоиссите

па работпинот за РС('РСС па извршсниге
ОД плата 110 пплэ а 113 Фшщпт за пепзиско
11 инвалидско псигурупап.с,
претсгавува парично нпбарупаи,е ){ОС
IIITO работникет може против работодавсцот да ('() oCTllap)'11a со
тужба ДО наДJlСЖlIlIОТ суд, III)СТХОДIIОбсз да бара заНlТlIта IШ она
111'3110 Юlj

работодаlJСЦОТ.

Од о бра

з

11 О Ж

е

.
11 11 е

ТО:

РеПIlЗlljата е оснопана.
IlрпосreпеНIIОТ суд IIрифака

дека соглаСIJО члев 138 ОД
Заканат за раБОТlIите ОДIIОСII,l)'ЖlIтелот го ПРОПУIJП11Лрокот ОД
15 депа за 1I0дпесуваll>С lIа тужба, пораДII тоа нгго 110JlСтекот ОД

15 дспа ОДHelloT на IIOДllссуnаll>СТО па молбата ТУЖСIIJlОТ пс донел
ОДllУК8, по молбата подпесеllа ОД страна lIа ТУЖIIТСJlОТ, ОДIIОСIIО
ТУЖlIтелот IlС поДнсл 'Iу}кба во пернодот од 11.08.1996 ДО26.08.1996
ГОДИllа. ВТОРОСl'еПСПJlОТсун се JIОВIIкуnа П8 одредбата ОД член 71
,
,
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сга в 3 ОП Заканат
за р а ботпи те олио си и и ао га ис кв во
конкрс-гипот случа] за СIIОРIIIIОТ вреМСJlСЮI первон нс билс платспи
НРJlДОIIССПТСи за

остапатите вработепи, па пораци 'Гоа тужитслот
ке треба на ja дели суцбипата СО остапатите вработени.
По ппогагье па Врховниот суц на Република Макслопи]»,
пораци Jlогрснша Jlрнмсна на материршиото право фактичката

состоjба с псцелосио УТВРДСllа.
Согиасно член 138 стан 2 ОД Заковот зи работпигс оцноси,
ваштита на правата врсд паплежпиот

суд работппкот

вс може да

бара ако I1PCТXOAIIO
нс барал заштита на I1равпта пред иадлсжпиот
орган ка] работоцавецот, освен правото 113ПНРJl1JllО побаруваи.е.
Од ЦlIтираната
закопска о пр епба пропэ ле гува дека
работникот нс може да бара зишгита на Ilрнвата преп паплежипот
сун ако IIРСТХОПIIО пе барал заштита па I1равпта прсд нвцлсжпиот
орган, мегутоа тоа НС се опиесува 11 за правото па иаричиото

побарувап.е.
Во КОIJКРСТIIIIОТ случа] тужбсиото барап-е сс описсува на
право на парично побаруваи.е за кое право тужителот пе морал
да се обрати ДО работодавсцот-тужеппот, а пеговото обрайагье

со баран.е

пе го

эвцолжува во опредслен рок

ОП друга страна

да подпесе тужба.
кога веке пе с во

тужителот го завел спорат
работспоцпос, а препмст П3 тужбепото барагье е враКаll.е на веке
IIСllлатеllИте

ПрIIДОIIССП.

суд на Република
Рсв.бр.lЗ60/99 ОД 9.12.1999 годипа.

МакеДОIIиjа,

33. })аботодаIJСЦОТ СОЗllал за
обвр(:ки со СОЗIIВПЗII.СТО од страна

на раБОТНlIте

РСlllеllпе

работник

пр"

па

]ЗРХОВIIIIОТ

ISpIIICII.CTO

lIa

IICJlCIIOJlII)'naJl»c
Пl1 IIСПОСРСДIIО

контролата

одгопорнltот

lIа работсн»сто

118

Р·lБОТIIIIКОТ.

Од об_раз

11О Ж е 1111Сто:

IIостnпупаjКII по реВПЗlljата па ТУ}КПТСJIОТ,
Dрхопнпот суд
па Република Максдоппjа пстата ja уважи, побпвппата IIресуда
па второстспеннот
126

суп ja преппаЧII па пачип

ПIТО

}калбата

lIа

ту ж е 11 11О Т е он б 11е 11 а как о 11 е о с 11О в а 11 а , а п r е С у Н R Т а
првостспспиот сун е I10ТВРНСJlЗ порвпи следиптс причини:

Основано
оцпуката

рсиизиргга

.

J3 васиова

ОП IIзрската

Прlll'ОlНlра лека второстспсииот

ва погрсшпа

па побивапото

примспа

Н3

.

11 а

сун

материгал пото IIpaBO.

РСНICJlllе на тужепиот,

се гледа цска

па тужителот му престанува работиист одпос со отказ ОД СЧ)nJIa
па работоцявачот без IIpaBO па отказеп рок, ПОР(lДП пеиспол пувагье
Н(\ работните обирски согиасно члсп Пэ став 1 точка 2 оп Закопот
за работните одиоси.
во оваа правна работа

врз основа

па иэведепите

цокази,

првостепениот
суд неспорно
утврпупа пека туж ител о т бил
вработен кн] тужсниот па нсопределено работно време ва работно
место ч)'вар-по}каРНlIкар.
Со побивапите ОДЛУКII па тужспиот, на
тужитслот му преСТl1l1ал работпио-г опнос со отказ на 25.11.1995
година, 11I10Pl1HIIIlCIICllOJlIIYBHII.e 1I11работните обирски препвипсни
по члеп Пэ стан 1 точка 2 од Закопот за работните оцпоси, со 1'03
па 8.09.1995 гоципа го оставил складо-г необеэбецеп
11 ja
парушил безбсдиоста
на обjСkТОТ ОД опожврувап.е.
Имено, 1111
8.09.1995 годинв ТУЖIIТСЛОТ по раСIIОРСНОТбип трета смспа заедно
со УlIl'ге ецеп чувар-пожаРllllкар. Во 04,30. часот, комаllДIlРОТ Ч)'В<1РIIIТО

110)1{а pHII Ка

прове р ка па па tlH 1101' II а
оБС3(>С1\уваll.С на обjсктот 11IIРJlтоа, без да бидс CJlPC'ICII по тоа,
влсгол по ПlIстаЛilЦlljата
на главната К3lIпjа. IlpllTO(l, DJJСГОЛ
IНIl1'IPC, го заlН1ЛIIЛ свстлото, IIзвiJJlШЛ КОlIтрола Koja ja забелсжt\л
во контролната КНllга, ГlIlIзвестпл Дn<1Jцата стражарн деКl1 протнв
пип КС

р

113nplllJlJl

го IIзвеСТIIЛ УПРl1ПIlIIКОТ па
работната еДПllllца, Kaj 1'11ПОВJJкал тужптслот 11ДРУГIIОТ стражар,
па ГII IIЗНССТIIJI ДСК(11)сба 1(n дадат IIзjаВJI во врска со 1I0HIICCCllaTl1
I10Т\IIССС

lJРllj«па.

редовна

За тоа,

HpНJaBa.

IJplI йака

утпрдената
фаКТJltlка
состоjба,
основан
е
IIPllrOHOPOT во реВIIЗlljата дека пторостепеПIIОТ сул ja IIовреПIIJl
одрсдбатct 0]\ члсн 64 од ОПI1IТIIОТ колективен
ногопар по
стонанстпото
ОД 1.06.1994
галина,
Koj сс ПРНМСНУВ(1Л во
преПМСТIIПОТ период. "Имено, според опаа одредба, l)(lботодапсцот
можс 1\а )(опесе O)\lIYJC(lза прсстапок па работппот
ОДВОС It:l
раБОТIIJlКОТ норяДИ IIСПСПОЛlIупан,е па оБПРСКlIте ОД Рl\БОТIIОТО

место,

по рок

ОД

2 месеца

ОД

денот

па

СОзпаlIИСТО

за
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

нс испо.лпуиап.ето.З [ека сс работи за прсстапок на работниот-оннос
Jlорани
IlCItCIIOJlIIYHall.c
на обврскптс, нсспори ниту тужеипот ВО
онговорот на ревизигата. Во ~лучаjот, снорно помсту C'11HIIIКlITC е
кога -тужспиот како работопавец созпал за неисполпувап.ето па
обирските ОД С'llJапа Н3 тужитепот.
i
110 паоган.сто 113 ово] сун, осповапо е стогалипггето
во
рсвизиргга дека по случаjот ра БОТО1\3 вец е тужспиот, а нс пеговист
дирсктор КО) го эастапува по правиист про мст согпаспо законот
11 Статутот
па тужспиот и согпаспо таму падсппте овластувагьа,
[а довел 11побиваната онлука. Согпаспо ЧЛСН84 од Закопот за
работните оцпоси, со колективеи догопор се доурепуваат
по
согпасност со закон 11со ДРУГII прописи пра пата, обврските 11
Оj{ГОВОРНОСТlIте 11(\работпиците 11па работопавепот од работеи
оц пос, како 11 обсмот 11 11(1'111110'1' па остппрупаll.с на IIpaHaTa
и
о бв рс к итс JI цруги-ге оцр ец би за пр аш агь а од IIНТСРСС за
работпиците 11работодапецот,
како 11пачипот 11 постапката за
РСlIшван,с па мсгусе бните спорови. Колективппот договор се
I1рНМСllупа пспосрсппо JI е задолжителсп
за оргапиэицпргга па
работниците
11 на работопавпитс
кон го скпучиле -и за сите
работници JI работонавци по чие име договорат
с склучеп. СО
истиот акт, работопавецот го уредува 11пачипот на контрола на
псполиувап.сто па Р(lБОТJlII1'е оБВРСКIIод страна па работниците,
како 11наставката
за утпрдувап.е на пипната о}\гопорност за
IIСIIСIlОЛlIуван)сто
на работните
оБПРСКII. Според
тоа,
работодавсцот,
во случаjот ТУЖСНIIОТ, с Toj 1111'0го оргаНIIЗJlра
раБОТСII.сто 111'11утврдува оргаНlIте If па ЧIIНОТна ПРllIСП)СТО на
такната контрола
над раБОТНlIците. Од УТПРДСlIата фаКТII'Iка
состоjба, во случаjот IIСДВОСМIIСЛСНОНРОlIзлсгуна дека таков ор
ган на lУ)КСIШОТ бил сшщетслот, Koj по CDOjCTBO па командпр па
С'JраЖltРIIТС-I10жаР"lIкаРIl,
Врl1lСЛ lIокна КО1ГI1)ола па раБО'JlIIIЦIГl'С
од службата за обезбСДУВalЬС JI противпожарна заН.JТJlта 11за сите
lIаjДСНIIнеДОСТi.l'lUЦlllIJlсменого IIзвестува упраШIIIКОТlIа складот,
СIlоред приложеното
упатстnо за работа на комаllДПРОТ па
стражарите-пожарникарите
во складот.
Покраj
ваквите
ДОЛЖIIОСТJI, комапднрот
до упраВПIIКОТ па складот 1I0дпесува
недслсн IIзвснггаj за состоjбата па безбеДlIоста и заНIТJlтата.
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На

пз пс сс но то , 110 н а ог агь е-го на о во] СУД,

основа

работодапсцот
созпал за пеисполпувагьето
па обирските ОД
работпото место 01\ страП(l на 'ry}IОlтеЛОТt по смиела па ЦJlТJlрnllата
опрсц б а

кол екти вс н по го пор за
стопанството
па Република
Макепоппга,
ко] во случию-г сс
прпмепува нспосрсдио 11 на тужспиот, па основа член 190 0](
Колектпиниот договор за }tcjIlOCTIITC,ПРОИЗВОДСТВОи прерпботка
II а
мст а 11JI , J ~ 1)11 а и () б о С 11а МСТ ал ур г JIj П , Р у J( а р с т В О ,
0](

ч п с п 64

елсктроппдустри]»

JI

ОД 0111111'1101'

СНСРГСТJlКИ("СлужБСII веспик па РМ" бр.50/

94), со соэиа ван.е го ОД СТР(1па па непосредно

опго вор иио т

работпик на l)'ЖСIllI01', СВ11де тел ОТ при ПР'ПСJlJСТО на коптролата.
Оттогаш, пастануваат обирски за оцговорпите лица на тужепиот,
да J3 Сllронспат носта нката З(1 УТПРПУВ311,С па сторсната поирсцн
од C'I1JaJIC111a
тужптслот 11ja доиссат оплуката эв ирсстануван.е на
р аботппот оппо с, 1I0Р31{1I нсисполпувап.е
Н3 о бврск итс на
работното МССТО по утврдеНIIОТ рок. Се работи за матерпршпо
правси рок, со чие JJРОПУJIггаll)е работопавепот
го губи вряното
да може да цопссс такна оплука. Он други страна, сс работи за

на

право

рабо-гппкот

да во то] рок биде

то] оспов, Во случают,

О}(ГОПОРIIОСТ 110

11сте кот

110llСССIIН нослс

па

Toj

должеll

е

со отка1

СубjСКТIIIJllIIОТ

опиукв била

lIа

РспуБЛlfка МаКСПОIllljn,

0J\ eHclI МСССЦ 110 KOJ

рзботодапсцот

да ja ДОIIССС ОДЛУJшта за III)CCTaIlOK 1111
раБОТJllIOТ OHIJOC
~ III)СКJJУЗIШСII Н тече

НJllfциjаТlilНI
ДItСЦltllJlllllска

за

од I\IOMCIITOT

IJОКРСIIУl1зп.е

IIIJСДJlОI'

~

на

за

IЮДIIСССlшта

ПОПСДУIJ3Н.С

lIа

IIOCTaIlKa.

Од об раз
РеПИЗlljата
Врз основа
постанка

рок

побивапата

нс гова та

рок.

Прссуда на ВРХОНIlIfОТ суд
РСllбр.596/98 ОД 16.09.1999 година.

34.

УТВРДСlIа

11

оже

11 11

е то:

е псосilопапа.
на

IIзведените

докази

IIРnОСТСПСПrlОТ суд утврдпл,

но

текат

IHl

rеДОПlltlта

а второстеНСПJlОТ

сун

!

129

прифатил

цска туж итслот 611Лиработен ка] 1)'ЖС 11пот па работно

мс сто пол пц асц во IIII, УВР В.. 11а ден 05.02.1996 година
тужитслот заедно со лицето Ш] 11 неговата брачна нругарка 11
I II I. сс УllаТIIJlС кон Т'. СОцсл да IIрОД<lдат ЦIlГ<lРПTOHi1peIlII
во пиниите патпичкп возила и товарното возило на Ш 1, при што
биле нрссреТlIаТII ОДработници од У13Р JI е констатирано дека на
пспоэиолсп 11(1 чип препссуваат цпгарll за ироцажба. П рп ова е
утврцспо да туж итс лот како овластепо
лице - пол ииаец ja
ПРСКРНIIIJl работната
цисциплшга СО I1СIlОЧlIтувап.е на рсцот 11
диспиплината УТВРДСВII по правилата на тужениот 11 истоврсмепо
сторил 11 кривичпо дело. I1РllфакаjКIl ги павоппте по предлогот
па пачалпикот,
министерот
лопел рСIUСПIIС бр.122-20865/1 од
04.04.1996 гоципа, со кое на тужптслот му прсстапал работипот

лицсго

оцпос без отк азеи рок. Против ова решенис тужитспот поппсл
НР"ГОНОР ДО Компсигата
за кацровски прашан.а прп Нладата на
Република Максдонп]», ко] прнговор со одлука бр.17-291/1 09 од
24.06. J 996 година му бпл отфрлеп како пеблаговремеп.
Врз основа па пака УГВРДСllата фактичка состоjба пописките
суцови во побиваиата со ко]» е потврдспа првостепепата прссуда,
го уваЖIIJlС тужбсното
барап-е на тужителот, 1'11 ПОlIlIlllТJlле
ОДЛУКНТСна 1)'ЖСIШОТ бр.122-20865/ 1 ОД 04.04.1996 ГОДlIна 11 бр.17291/J09 ОД 24.06.1996 ГОДIlIНI, со кон на ТУЖJlТСЛОТ му прсстаllал
ОНIIОСсо отказ бсз отказсн рок и е заДОЛЖСII TY)l(eHIIOT
да 1'0 врати 'IУЖIIТСЛОТ па рибота на работно место соопвеТIlО па

раБОТIlIIОТ

1I0дготонка.
[lo MIICJlCII.C на ВРХОНIIIIОТ суд па РспуБЛlIка Макспонпjа,

IJСl'()}щта

стручна

1I0llНСКIIТС

СУДОВII

IlpnoCTCIIella i'a
r

пресуда

по

lIобиваната

ПрllВIIЛIlО го

со

Koja

IIРlIмеПllле

е

1I0ТНРДСllа

матсрпjаЛIlОТО
на ТУЖJlтелот.

враво, кога го уна}кнле тужБСIIОТО бараll)С
ГlраВIIЛСJl с заклучокот
на 1IOIIIICKJlT~ судонн дека ТУЖСПJlОТ го
IlРОIlУIJIТИЛ рокот ВО KOJможел да донсее одлука.
Спорен члсн 72 од ОШlIТИОТ колективен договор за jаВПlIте
служби, jаПlIlIТС преТПРlljатиjа, држаПlIlIте органи, оргаНlIте на
локалната
самоуправа
n другите правни лица кои BplIlaT

оДлукnта за I1рсстапок па раБОТIIIIО'Г ОДIIОС
ра60тодапецот е должен да ja допесе во рок од

I1CCTOII(\IICK(\HejI10CT,

пп раб<УПIIIКОТ
едсн MCCCI\ од ДСIlОТ на ДОЗПf\наlьето на новредата па раБОlllата

130

цисциплин а, работеи ред. исисполпупап.е ла обврскитс и поради

неспособност за извршувап.с на работните зана чи 11за СТОРJlТСЛОТ,
олиоспо ВО рок оп 3 мссспи од пенат кога е сторсна поврспатн.
Рокот ОН3 мссеци ОП пптирапиот член с обjСКТIIВСJJ рок и IIо'шупа

да тече
а рокот

ОД

цсиот на стороиото

ОН спсп

KpIIICIIJC

на работпата ппспиплииа,

субjСКТIIВСII рок ко] тече ОН цепот на
на стореното КРШСII)С па работната пиепиплипа. Во
случа] како 111'1'0 УТВРДIIЛС
нонискптс сулови,
МСССЦС

созпавап.сто
конкрспиюв
созпапап.ето за сторсната попрела па работната дисцпплипа е на
08.02.1996 го д ип а кога ко м а пл ир о т на ГIС ja НОДВССОЛ
ииипш ати вата за по кре пупап,е предлог за по пе дув а п.е п а
цисциил ипс ка постаика.
Оттаму
оцлук ата за престанок
на
работпио-г оппос можел а па бице цопесепа заКЛУ'lJlО со 21.03.1996
година, а истата с допссспа на 04.04.1996 гоипиа и со тоя тужениот
го испупггил субjсктшншот рок ОП ецеп месец, ко] е прсклузивсп
11на пего СУПОТ пппмава и 110 службспа полжиост.

Поради

горе

ПЗIIСССIIОТО

Врховппот

СУП на Реп у бли ка

Македоии]а согласпо член 393 од ЗГIП опяучи како по IIзреката.
Пресупа
РСI~бр.l117/98

Вр ховпиот СУН ва Рспублпка
14.10.1999 година.

11(\

ОД

35. Приватиото
преземсии

на

прстприргтис

од псгоииот

пс ОДl'опара

Макепои и].а,

за о бпр снит е

СДIIJlСТПСIIСОJlСТПСIIИКПрСД основан.СТ"

IIIншаТIIОТО IIРСТП(JlfjаТIIС.

Од о бра

3 JI О )К С 11 11 е

то:

Во случаJат IIРПОСТСПСIIНОТ сун нсспорно УТВРДII дска
ТУ)I{IIТСЛОТ како СОIIСТВСJШКва ДСJlОПСНпростор со IIРJю lУЖСIIJlОТ,
а за потрсбптс lIа второтужеПJlОТ, заКJlУЧIIЛС устен. договор за
закуп за JlСРПОJ\ оп 5 годшш. fJ РПОТУ)I<еIIllОТ на 1.08.1995 ГОПlIна
МУ ja
JlсплаТJlЛ па ТУЖJlТСЛОТ Зi1куrшнпата за прсмепскпот
пе
риод ОД 1.06. J 994 ГОДJlна ДО 1.08.1995 годпна откако IIреТХОJ~ПО
r

УСIIIIОТ договор

го

JlЗГОТfiИЛС ПО IIЛСМСIНl

двата. За така ПРПМСlI3nt
му IIзпа.тf1IlРIIЗllпппца.

IIIШ

ПСl1лата

форма,

тужптслот

lIа

ПОТIlIfIIНlII

од

првотужсппот

I
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I
I
I
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I
I

I
I
I
I
I
I
I

Поtаjк.н
ОД ф ак го т пс к а
ц о го в о р о т с з а к л у ч с и за
потрсбитсп а второтужсииот,
3(\ вршсп.е на пеговата
стопвиска
.
'
HCjIJOCT,
судот приф атп дека второтуж сшю-г има пасивиа
исгитпманига

11

го

эвиолжил

.['0 исии атат на тужитслот

СОЛIlдарно со. ВРНОТУЖСIIJlОТда му

баранпот

IlЗIIОС на звкуппипата,

вс с стриика ВО цоговорот за закуп.
Второтужсниот суц ja уважи жалбата на
ja ирси на чи нрссуната па ирвостснсииот
СУНтака

пако

НТОРОТУЖС11 пот,
1111'0

тужбепото

бараси.с сирема него го опби како псосповано. Прифати дека
договорат за закуп е знклучеи пбмсгу тужитспот и првотужспиот
пораци 111ТОто] 1'11обврзува само IIIШ,без оглсц пгго првотужсппот
С законскп
застаппик на второтужеииот.
Врховииот суд на Република Макспопп]» ОПJlУ'IУШljКII 110
ревизиргга на тужитеиот [а олби.
1.Геоповано сега ревиэигвта се повикува па примсната па ЧЛСН
140-а ОД Закопот за пре-гприргппата според ко]» ако сцииствепиот
СОПСТВСIШК11(\приватиото прсгпршатис
со своите дсjСТlшjа или
.
.
со мсгпаи.е на CBOJOT ИМОТ 111111
па имот на прстприрггисто соэцава
.
.
ка] ДРУПlте IIрНВlЩ па стоиапскиот идсптитст со ПРСТIIРIlJLlТIIСТО,
то] им оцговара на цоверителитс за обврскитс па IIРСТllрпjаТIIСТО

нсограНIIЧСНО 11 солидарно.
Од нсjЗllllата
СОДРЖIlIlI1 j(lCIIO
IIРОJt:3лсгува дека со пего сс уредени УСЛОВlIте на одгонорност lIа
СДIIIIСТВСВПОТ

.

на

СОIlСТВСIIIIК

ПРСТJlРJlJLlТIIСТО за ДОJlГОВlIте

JlpcTlJpJljaTlIeTO. Во СЛУ1lаjот НС
тоа

таа

ОJ\рсдба

нс

нава

на
се работп за таков ОДIIОС.Според
11 за ОДГОПОРIIОСТ па нриваТIIОТО

OCJIOB

IIpcTl1plljaTllc за оБВРСКlIте lIa

СОIIСТНСШIК

11ITOTOj

лпца, без оглсд llJTO обврската
била ПРСВ3СМlIaза неговите потребll, во корнст на ВТОРОТУЖСIIIlОТ.

JJlflllЮ

1'11I1рсзсма

Гlpccyдa
Рсв ..бр.1312/97

епрема

СДIIIIСТНСIlIlОТ

на BPXOBIIIIOT СУД на Република'
ОД

4.02.1999

36. IJ.o IIOCTaHKaTa
отказ

113

Ч)С'ПI

ГОДlIна.

за IfIJсстаIlУПЮJ»С 118 l)аБОТIIIIО'(' ОДIIОС со

раБОТIIИК ВО баllка

структураJlIIИ

MaKcHollllja,

заради

еКОIJОМСКП, TCXIIO}lOIlIKJf,

IIЛИ СЛIIЧIIII IIPOMCIlIt, настанатп

IJCKOIICTIJY"IHHI.e IШ банкаТ8,

како

JJO IIPOI\CCOT

н 'н' OCTIНlpYI,all~c

118

118 IIIШlIите
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IIIJlII\1CIIYII~lal'
пцр сиб ит е за о б в р ск ат а на,
работоцавецот да 1'0 извести lIаjl\f3ЛКУ мсссц дсиа пред престанок
113рвбптпиот fJДllOСпиту опрецбитс за K)HfTCIJlIYMJIТC УТВРДСIIII СО
колситивси
AOI'OHOp, зп УТlJрдунап.е
броjот 11CTpYKTJpaT3 па
работниците на КОИ кс 11МIIрестане рабптиипт одиос.
IIрана,

t

"I

IIC сс

!

()п о бра

3 11 () Ж

с

JI 11 С

то:

Во опна правна
работа
IIССIIОРНО е УТПРДСJlО пека
тужител ките биле по работен ОДIIОС ка] тужспата банка на
работно место блигаршк-ликвидатор,
со повскегопппшо работно
искуство. Управипот онбор на тужепата банка на ссппицата ОД
6.03.1997 година ПОНСЛ оцлука за икупен броj 11(1 работпици на кон
треба да им IIрестанс
технологпк

р або-гиио г оппо с, пораДII ск опо мск и
и, структурални
JI СЛ11'11111промени
настанати
во

про не со т па с ап я ц п] а

1 [ептралата,

реКОJlСтрУпр:tIl)С
на б а п к а т а во
{IНlJllljаЛIIТСJf СДJIIIII11цптс. Циректорот по фllЛJljалати
JI

по В. нрз основи на оваа опиуха цонел решепие за IIРССТ<lflОК на
работниот ОДIIОС на вработените мегу кои и па ·ryжптеЛКIIТС. Со
оспореНJlте решспп]» за престанок на работипот оппос со отказ,
на ТУЖНТСЛКIIТС 11М прсстанал работниот оцпос, со псплата на

сооциетпа испратпипа.
1Га пака утврпспата фактичка состоjба, J1РПОСТСIIСIIIIОТ су},
го уваЖIIЛ тужБСIIОТО барНII.С lIа ТУЖJlТСЛКIIТС од ПРН'IIIШI НП'О
смста пека со РСlllеlшjата ни 'JYЖСНПОТ JlМ биле попрсдеНII flраП(lТН
ОД риБОТIIJlОТ
0)\ 11ОС УТВРПСIIII СО OIlIlITHOT 1I110ссБШIОТ КОЛСКТJfВСII
ПОГОВ()}J, со тоа IIITO Нрll НРССТllIlУШНI)СТО IШ раБОТIIJlОТ О/(1I0С IН'
'IУ}КlIтеЛКlIте
нс СС УТПРJ\СllJl КРНТСРIIУМIIТС nрз основа на кон бн
сс УТВРДIIЛС лпцпта на КОН 11М прсстанувп
раБОТНJlОТ ОНIЮС Kaj
'IY}I( с 11JI ОТ.
П,ТОРОСТСПСJJJlОТ суд СОГЛilсуваjКII се со пака утпрдсrrата
фаКТIIЧКЯ
состоjба со 1I0бнп(\ ната пресудн О]\lIУ'IJIЛ на IШ'11111IIП"О
жнлбата ja УНИЖJlЛ, а прпостепаllта
пресуда ja ПРСIlРНВIIJI 11
ту)кБСIJОТО баран)с па '1)')KIITeJlKIIТC го одбпл кико JlеОСIIОВИIIО со
МJlСЛСII,е дска ПОIШСКJfОТ сун по случаjот
IJОГРСIIIПО го НРПМСJIПЛ
MaTepIIJallll01'O право.
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по рс ппэ и итс изгаве ип по сс бпо ОД лпсте
тужгггслки, ВРХОВlШОТСУ)( ва Република МаКСДОllнjа ги олби како
псосповани пораци следците причипи:
Со гл а спо
чл е п 19-а од Заканат
за из мс пув а и,е 11
донолпувап.е 11(1Закопот за санацпjа 11реКОIlструнран>с па дел ОД
банките во Република Макепопи]» ("Снужбсн всепик на РМ" бр. 17/
96), на рнбо-гшщп-ге на Банката на кон ке 11Мпрестане работплот
онпос со отказ заради скопомски, тсхполошки, структура» 1111JlЛ 11
спичпп проме пи настапа-ги во пропесо-г на рскопструирап.е
на
банката,
како 11 на осгв ар ува гье па и ивппте права нс се
примс пунаа-г одредбllте од член 127 став 1 11ЧЛСН 129 стап 1 ОД
Законот за работпи оцпоси.
Согиасно член 127 стан 1 од Закопот за работпи оцпоси,
()НЛ)"IУВfljКII

рабогопавсцот

кС

с должен,

раБОТНIIците
па кои
11М прсстапс
рабо'гпиот онпос пораии скопомскп, TCXIJ01l0JlIKII, структурални
IIЛII
сл ични промени
да ги извести паjмилку
1 месец пред

прсстапок на работнпот оппос.
Спореи оцрепбата ОД ЧЛСll129 став 10Д истиот закоп, броjот
11 структурата
па роботпиците па кон
11Мпрестане работипот
олпос со отказ пориди екопомски, тсхнолошки, структуралпи илп

ке

спичпи ироменц ССутврпува врз основа па критериумито утврпепп
СО коисктивеп
договор,
еф и касно фу нкпионир

при што се поага од потре бпте за
а н>с па ра ботата
на ра ботонавсцот,

С'll>УЧllата понготовка
УССПIIJIIоста

па

11 КDИJJифпкацнjа,
работното
раБОТСIJ)СТО, ПIlI\ОТ 11 ЗJl(lЧСIJ.ето на

fo.1CCTO,
раБОТlIllОТ CTa}J(, Dозраста
во колеКТlIllНIIОТ Договор.

JI

IIСКУСТНО,

работното

ДРУГII КРПСТСРllУМII УТВТРДСНII

Он СОПРЖlIната

на ЦИТJlраНlIте ПРОПJlСIJ, JJеДНОСМJlСЛСНО
JlРОJlзлсгува дска онрсдбата од члсн 19-а, IIрстставува
1I0себсп
закон во ОДНОСна онренБJlте ОД члсн 127 И члсн 129 оп Закопот за
раБОТНlIте одпоси Koj го урсдува преСТIIОКОТ на раБОТlIlIОТ ОДIIОС
ПО OBoj ОСIIОIJ по поставката
за саннцпjа
JI РСКОJlСТРУllраll.е
на
тужеllата
банка.
Смнслата lIа таа одредба е да сс IJСКЛУЧJl
IIPIIMCJIHTI1 lIа дел ОП ПРОПIIJнапата ПОСталка СО опредбите
па
Законот за работнпте ОДПОСII во редовни случаи па прсстапувюье
па работнот
структураЛрlI

134

ОДIIОС по oCI,lon па СКОIIОМСКП,
или СЛIIЧЛII промени.

теХIlОЛОIПКП,

Оц иэ пссспи те иричипи.

пспочигуваи.с

на рокот

за извсстува п.е на

ТУЖIIТСlIката:за

прано 110 ОСIЮВ на
ПОРОДJfЛIIОТО
отсустnуваll)С, на крптеРПУМflТС за IJРССТtНJ)'Пtlll)СТО
па работипот одпос 110 филшалптс па тужепиот 11поврелсиптс

JlРССТННОК

нрава

на работипот

НРJlГОВОРНТС по рСНII31111ТС за

олпос, за поврелепото

утврдешггс КР"ТСРНУМJI 110 колсктишпггс договри.
сс исосповапи. Со оглед на карйктерот
11 цслптс па оцрсцбата он
члсп 19-а он питирапиот закон како поссбсп закон 11СО поссбпи
ЦСЛ11, ово] сун JlС ги прифака стоjал ипггата ПО pCВJI31111TC за IIС [зина
според

СIlРОТJlВIIОСТ

уставпитс

на обирската ОД Закопот за работиптс опиоси
ОЛРСП()Н за запгпгга па правата на работнипито.

Пресуна
на Врховпиот суд на Република
Рсп бр.э З L/98 ОД 1.04.1999 година.

11 на

Максцоп и]«,

37. Jlo СJlОР за ППДОМССТ на пггстп, судот но по гл сд пп
утврпеио ге за пггетииот пастан пе С JJРЗ3Н за пра110СIIJIIIОТ()
РСШСНИС на КРИJlJРllllfОТ

СУД за ИЗРСЧСllа

мсрна

ClfpCl\1a Т)'ЖСIIIIОТ

како малилстиик.
Од о б Р а

3 11 О )К

е

11 11 е

то:

Со побивапата пресу/(С\ сс опбпва жалбата пп тужпгслот 11
СС 1I0'!'ПРПУПCl прссудnта ва прпостепепиот
СУН,СО ко]» сс олбива
тужбспото бярап.с Hfl сс зядолжвт тужепите да му ja IIННОМССТНТ
бараната Пlтста, IIРJlЧlllIста со КРIШIJlIIIО HCJlO-ТСIIIКn
кражGа, З(l
111ТО СО IIРrШОСJlJJIIО PCIIICIIIIC па КРIIВIIЧIIIIОТ СУН 11М С IBPCIJCIlH
СООНВСТllа
мсрка.
ОДЛУЧУВ::tjКJI 110 б(lран)сто зи заНПlIта 11:1заКОlIJlтоста lIa
JаШIllОТ оБШlIlIIтел на РспуБЛIlка MaKeHoIlJlja, IЗРХОВIIIIОТсун на
РСllуБЛIIКП МПКСНОПlljп ГО одбн како неосновапо, 1I0rnПJl
СЛСЛflJJТС
ПРII'IJI1Ш:

Спор СД член 12 стпn 3 од Закопат за ЛnРJlJI'lIfата I10станкn,
во IН1рПll'lпата посталка
судот по поглед пи ПОСТОС н.сто па
КРJШII'IIЮТО дело 11КРIШJl'lIшта
одгопорпост па сторптелот с "рзан
за праnОСIIJlllата пресуда па КРПnПЧПJlОТсуд, со Kojn аБВJflfСТIIОТ
i
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СС огласува 311BIlIIOBCII. Од оваа оцрсцба, jacJlo произнсгува дскн
СУНОТво иарничната ностаики с врзап ЗН правосилпи-га
ПJ1сеуда
на кривичпиот СУД, ВО наглед на постосгьсто на кривичисто дело
и криии ч нига олговориост на лицето што сс отласува за вгшовпо,
а нс и за друга пр авосип па одлука на крипичнпо-г еуд, какво
стоjаЛIШJТС погрешно се застапува
ВО баран.ето за заппита па
зи кошггоста.
Во случают нс е спорно дека првостеиеииот суд но
совст зн маЛОllСТIIJII\JI, со рсшспис Км.бр.2/88 од 4.04.1988 година
сирсми првотужепиот изрекол восшггпа MCPKl\-УКОР,донска пак,
сирема второтужсииот
кривичпата постапка за криви-шо ДСЛО
Тсшк а кражба О}\члсн 156 стан 1точка 1 о" КЗ на СРМ С заирсна.
Ова рсшсние е правосилно 11 со истото OJHTCTCIIIIOTсс упатува на
гр ага нск а пар пиц а за о с'гв ар упа п.е на имотно-нранното
по барувап.е. Во изре ката па рсшеиисто, со оглсд на ПРJlродата па
оплукнта,
НС С содржап
опне на кривичпото
цсло за КОС тужсните
биле обвипсти, IIIПУ пак оплука за ппппата одговорпост за такното
ис ло. Само ВО обраЗЛО}КСJlJlСТО
на решснисто СС утврдупа
фактичка состоjба, според ко]» на IIСУ'ПlРДСJI дСН ПОТСКОТна мссец
[ули 1987 година со намсра за себе да прибават противправиа
имотна корист, тужепите заеппо со JlUЛIIOЛСТJlОТО ЛIIЦС нлеГllе НО
куката на ТУ)КIIтелот
JI ПРlIтоа ОДЗСJIС 60 ЛИТрll горино меПШ8Пllа
эа 111
ОТОР11те , еДсн тслефон 1I110nекерпбаРСКII мрсжи во вредност
од 300,000,00
Дllllари.
IIеврнфаТЛll80
е стоjаЛlIlI.lтето
на
1I0ДllOСJlТСЛОТ lIа баран.сто за заНГГlIта lIа заКОllIIтоста,
дска пака

УТВРДСllата
фаКТlIчка
состоjба
НО поставката
сврема
малолеТlIlIЦlIте
од страна
на КРIIВIIЧJlПОТ суд, го врзува

JI

сун но оваа постапка.
ПО МIIСЛСII>СТО на опоj суд,
IIорани IIЗIIСССIIIПС караКТСРIIСТJlКJlна ЦIIТllраното PCIIICIIJlC, како
JIосебна ОJ(лука Н(1 KpJIВII'IIJIIOT суд за JlЭРС'IСIIJlТС МСрКИ спрсма
lJapllII'IIIIIOT

нс може да сс ПОJlСТОВС'I1f со праnосплна
прссуда
на КРIII.ШЧIIIIОТ суд по смисла на ЧЛСН 12 стан 3 од Законот за
11ар 1111'111 ата постап ка,
ка кво cTOj ал IIIНТС се ИЗ р азу па но
ПОДНСССНОТОбараll)С за ЗaJlIТlIта на заКОIlJlтоста.
маЛОJlСТlIlIЦIIТС

БпдеjКJI,

ПОIIIIСКIIТС

во ФаК'Г1Рlката состоjба

СУДОЛII

нс биле

нрзаllll

за

утврдспото

па ЦIП11рапото PCIIICIIIICдопесеlJО ПРОТIIВ
ТУЖСПlIте како маJlолеТllиr~lf, правилно ja прпмеПIIЛС 11одрсдбата
од члсн 154 стаn 1 ОД Закопот за оБЛllгаЦIIОlIlIТС ОДIIОСJI, кога по

136

_,

';'

..

•
'.

;

':

r

;о.,

J,
j.

"
~.
!

;

j'
,.

,.

оваа постяпка ги исшггувалс

11

утврдуиалс

супггсстиспигс факти

ОН зпачсп.с за начипот Jf о бсмот на ЩJI('IНllстата
пггс га на туж игслот 11 па осиопа та ка УТВРДСJlата фактичка

и околности

состо[ба, ги доиосле и оспорсшгге оплуки.
Прссупа на Нрховпиот СУН на Република
Гзз.Gр.84/99 ОД 14.10.1999 година.

Макс доии]»,

38. Тропюшггс 110 постапката
за заштита
на нравата
раБОТf))\аIJСЦОТ м о ж ат да СС OCTIHlpYfHlaT пп п о сганкатп
рабптпиот CIIOP IIрСД суДот, а пе н ппгоа 110 ппссбсп
падомсст па пггста,
()п () б

ки]
во
спир за

r а з JI о Ж е п 11С то:

Рсппзпрггн с псосиовапа.

ВО редовната

постаика

МС{),

другото

поиискптс еУНОВJI

УТПРНIIЛС пс ки по ностанката
по прс дме тог П.6р.47/96
на
Општинскиот сун ВО о. , 110 тужба па тужптслот против тужсииот
за попиштупан.с
на РСIJIСПIIС од 20.12.1995
година, туж ителот
имал поднссспо приговор
против решението за IIрсстаllОК на
работпио-г оцпос изготнеп ОН адвокат 1Ш и за JlЗГОТВ)'IН1I1.спа
СIIОРСДАдвокатската тарифа му следува напомссток
за адвокатска
услуга ОД 3.900,00 дсиарп.Поствпкага
во TOJ
прсдмст С заЛРlJlСIНl врз ОСlIова на ДОlIсссна IIрссуда прз ОСНОВй
на ПРII:Jmlllltс 0)\ 21.03.1996 l'ОДJlШlсо Koja се ДОСУДСIIII МС(-У ЛРУГОТО
11 TPOJlIOI~IITC во 1I0стапката
колку
IllTO сс ПРСДJаВСlI1I ОД
НРIIГОВОРОТ

IIOЛIIОМОIJIIIIIКОТ

на 'rужптслот. Со

IIОДIIСССНJlОТ

Toj прсдмет нс се бараНII ТрОIIЮЦllтез(\ состап

ТРОIIJКО[ШJtК
fI(\

110

"rIlГОIЮРОТ

ПРОТIIВ РСПIСIIIIСТО за престанок
на раБОТJlIIОТ ОДII0С. Во
КОПКРС1111l0НJlPCHMCTтy>KIIТCJlOT
баРНIНЩОМС(.:Тна Iптста во IПIIОС
од 3.900,00 дснарlI со камата.
IIa така утпрпспата (1)(tKTJPIKa состоjба со IfобllваПf1та

IIрссуда
1I0llJlСКIIте
CYHODJI ГО одбнле 'f)'жБСIIОТО бnраlJJС
11(\
'ryЖlJтелот, затоа IIIТО оцспсто е дск(\ тоз се трОПЮI\1I II(]СТ:ННIТП
J10 врека СО прстходна
1I0СТ;lпка
за подпссупан.е на прнговор
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против рсшспис 3(\ IIрестаIlУВС1I1.с па работппот оппос, па ОН тис
причипи ВОсмисп а на члсп 1(>4 ОД Заканат за процесиата поставка
ТИСтрошоци по ноставката
тужитслот можсл да ГII бара lIаjпоцна
НО завршувяп.сто пи поставката
KOJaшто сс водела за оценка на
закошггоста на PCHICIIIICTO за престапувап.с на работпиот оппос
ОН причини 111'1'0 тон прсставуваат трошоци за состав па ириговор
од неговио-г пол помоппшк-алвокат.
Прховипот сун на Република Македошин оцспува дскн со
побпвшигга Ilресупа

Имено,

с примснето матсриршпото

право .

по прсцмстот I-lбр.47/
96,Koj тужигелот го воцсл прсд Ошптиискиот сун по О. за оценка
па закоиптоста
па PCIJlClIIIeTO за престаllупап.е
па работпио-г
оцнос, тужитслот
ирсцртвпл тропюци на постанката кои му биле
лосулсии, )\0 притов како трошок по ностапката пе Щ)СJuаВIIЛ за
состан на IIРНГОВОРОТко] ПрlIГОВОр му бип составсп ОН адвокат,
ПРОТIIВ рсшснисто за прсстаllупап)с
на работипот оцпос, ОН ТНС
причини, правилно С JlРПМСllата оцрспбата од члсп Гб-! ОД Заковот
за процсспа поставка, кога па тужптсиот му е опбиепо туэкбспото
баряп.с, затои што за ТРОlllOЦНТС 110постапката Суцог одлучупа
]10 б а р а п.е на странката
наjДОЦН(l ДО заВРIIIуваlЬСТО
па
раСJlраваlJ,СТО, а за кос баран)с ОДЛУ'lува НО прссудата. ГIрlIтоа,
сс IIмаlПС преДВJlД н онрснбата 0)( 'lJIен 151 стап 1 од Заковат за
процесна
постаllка
каде IIITO е ПРСДВllдено пска НРОЦССJIПТС
ТРОIIIОЦII ГlI СО'lllпуваат IIздаТОI~lIте CTOPCIIII ПО текот 111111
но ПОВОД
IIост('шката. Во КОJlкреТIIIIОТ случаj ТРОIlIОЦllте за состав
на
ПРIIНШОРОТ I1рсстапуваат ПрОЦССlI1I ТРОIlЮЦIlIIО ПОВОJ\постанкаТt1,
ОН KOll I1рll'IIIШI ТУЖIIТСЛОТ ОIШС трошоцп 11)с6а1l0 да ги IIpc}\jaBII
во IIостаIIката 11.1'1'0 JH ВОДСЛ за оцснка на заКОJlIlтоста па pCIIJClIlICTO
эа

по текот

праВIIЛIIО

IlpCCTaIlYBaJl>C

на РСП(Н~lJата постаика

на

раБОТJlIIОТ

ОДIIОС

П.бр

47/96,за1'оа

ПIТО

ТРОIIIOJЩТС ПО IIPlll'Om)POT СС ТI)(НIlОЦII кон I1IТО lIaCTa lIалс по
lIOCTallKaTa
по IIОВОН OI~cIlKaTa на заКОIllIтоста lIа РСIIIСIШСТО за
прсстаНУВClIl)С ПCl раБОТIIJlОТ ОДIlос.ТIIС тронIOЦП, 'JУЖIlТСJIОТ бвл
ПОЛЖСII на ги прснjаВII во постnпката
Koja 111'1'0ja вопсл пред
ОIlIlIТJIIIСКПОТ
суд во О.,Гlбр. 47/96 за оцснка на заКОIlJIтоста па
PCIIICJlIICTO
за прсстапунаlъе
па рабо1'ППОТ ОДlJос.Според
тоа,llO()арупаl1)СТО на '(у)кптслот
ПС MO}I{C да ССсмета како 11ITCTa,
бll}\сjКII пс ССсодржаl1П ОСПОШШТСелементи за lIадомсст на пггста
спорсд Законат за аБЛИГl\ЦИОIIJI О]\ПОСИ.
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член 475 оп ЗГIП ("СлужGСII вссппк на Pl\1"
бр.З3/98), ВО случаюв СС примспупаа оцрслбитс ОН пораистинио-г
Согласпо

СО

эпп

Прссуда
1Н. Прховииот
сун
Рен.бр.996/98 ОД 24.11.1999 гопипа

11(\

Република

MaKCj{OIlllja,

39. Ilc с стпрспа супггсствспа
попрспа
па па р иичп ат а
постапиа од чпсп 354 стан 2 точка 7 ОД ЗПIJ, С31\10 поради тпп пгго
супо т со достан)'взн.с
па п е кпп а га за глаппа р а спр аиа на
стр апкптп, про пуштил да достави препис ОД рсги с пи сто 113
вгоростспспиот
суд со кос прстхпдпата "рссуда била унипати.
()Д

о 6Ра

ЗЛО

ж с

11 11 С Т

о:

Бараи.сто за загптита }1(1 зякопитоста с пеосповппо.
ОП списите на прецмстот произлегува дека решеписто па
Окружпиот стопапски СУН П.6}1.2906/93 ОД 11.11.1993 гоипиа со кос
согласпо члсп 499 ОН ЗПП констатпрапо с цска тужбата СС смета
за поилсчспа, како н ретиснисто на Сгопапскиот суд на Максноии]а
СО кос С укинато решснисто
11(\ Окружпиот
стопапски СУН ВО С.
НС МУ бплс доставспп на тужс пио-г. 1Гатужениот МУ бил достн веп

примсрок ОД жалбата па тужитслот вложспа против рсгпсписго
11бр. 2706/93 ОД 11.11.1994 голи на со кое тужбата се смета за
повлсчсна.

Тужснпот побил покапа за расправа ПП де 11 1J .05.1997
ГОДШ((\ 11 ТО{\. НОП измспст бро] Псс.()р.426/96 он Осповпиог
сун С.
Кои ова а покапа ПС бпло доставсно укппатото рсшепис,
Сварен член 376 оп зпп НТОРОСТСПСIlIIОТ суд КС ,."у)'и вратн
СИТССIJIIСII на IIРВОСТСIIСIIIЮТСУН во доволсн

на

СЛОJзта

0JI.JIYK(\заР(\дll "рсдаваJl,С

завсреНJl

па CТPl\IIKJlTe 11lIа

IIРСIIJlСН
НРУПIТС

лш\н. а ло член 365 стш~ 2 ОП ЗIlП навсдсно
.
второстеНСIIIЮТ
СУН Ja JlСlIIпува
ПРПОСТСIIСIli1та IIРССУJ\П

З(\IIНТСРССIlРШJII
дска

броj

с
во

ло ЖЮIБГlТН, пппмапаjКJI
110
служБСIIГl НОЛ)КНОСТ lIп СУIlIтсстпеПJlТС попреJ~П на Оltрсн(5птс оп
НРОЦССIJаТt1110стапка ОП члсн 354 стап 2 па onoj закон п 11(\ П[1ЮШJlfНl
граНПЦJlте

"римсна па

IHl ПРИЧIIНJlТС

.

налсдсни

маТСРПJi1J1НОТО

право.
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Во

случа] инко на тужснпог нс му с IIЗВРIIIСJJапостава
на PCIIICJlIICTO
П.6р.2906/~3 ОД 11.11.1993 гоиина 11 рсшснпсто
Ссж.()р.2390/94 ОД 22.05.1995 .гопипа, 110 мпслсп.с Н(1 оно] сун не
зпачи, НСК(1 С сторсна суиггсствепа поврена во смнсла па член
354 став 2 точка 7 он ЗПП. На тужсппо-г му епацепа мож пост да
paCllpaBa
IIРС)( судот со тоа 111'1'0 мубипа доставсна
поканя за
оно]

раСllрава

ни

по кииатн

НС 611110 ЩJl(JlОЖСIIО

НСН

13.03)997

гоцшга

бсз оглсц на тоа 111'1'0кон

второсгспсиото

PCIIICIIJlC

11 IIIТО

61111 зввсцсп

поц НОВ бро]. Тужспиот бип должсн да сс
[анп на искапата на суцот 11 на рочипггсто КС сс информирал за
JlРСНМСТОТ

псхоцот

постапката 110вложената жалба ОД 'IУЖIIТСJlОТ ко]»
IIРСТХО}(IIО [а имал нримепо, СО што му била дацсна можпост да
раСllрава "ред судот. Пораци ова, 110 M~ICJlCIJ)C на Врховпиот суд
11<' Република
Максцопи]» пописките суцови во нобивапята
со
КОС С 1I0TBPI~c)Ja IIPBOcTCllcllaTil прссуда нс СТОРНЛ СУIIIТССТНСllа
1I0врсна lIa '!ЛСН 354 стан 2 точка 7 ОД ЗI1Г~ UIlHcjKII само пораци
тоа пгго судот НРОIlУIIfТJlЛ решсписто да му го
достави на
тужспиот, нс с ОД супггсствспо эпачсп.с 11 НС МО)КС ла СС смета
дека нс му бпцс падспа МОЖIЮСТ да расправа IIрСД сунот.
на

PCJlICIIIIC

Г::в.бр.8/99

ОН

на

ВРХОВIIIIОТ

28.01.1999

СУД

па Рспублика

MaKcHolIJlja,

ГОДlIна.

4 О. 11:J Р С JO&Т а 1111 11Р С С У дат а с
. IП0}JoСТСIIСIIIIОТ
суд ОДJlУ(lувал 110 жалба

11С 1)аз
Koja

IIC

б If Р ЛИ п а а к ()
с НОДIIСССIlЗ ОД

CTpallHaTa.

()н

о бра

3

J[

о }к С 11JI е

ТО:

РеlШЗJljата С основана.
РСВII:3I1СКIIТС наВОНII

на

1I0ДIIОСJlТСJlIIте

на реВIIЗlljата

дека

новрсда на члсн 354
стан 2 точка 7 ОД ЗI1П c~ ОСIfОШНIII. ВIIДНО ОД СПIIСПТСПРНЛОЖСIlII
КОН IIренмстот IIpCCYHaT~lIа ОСIIОВIIIIОТ сун НО J~.ГLбр.545/88 он
18.09.19951·ОДllпа пе 11 с доставена па тужспата З. Х. Со ова па
'Iужсната
З. Х. НС 11бllла дадена МОЖIfОСТ да го КОРНСТJI правото
ВТОР()СТСIIСIШОТ
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СУНСТОРIIJI СУIIГГССТНСllа

на жалба протпв JlpccYHaTa П.fiр.545/88 ОД 18.09.1995 година, а со
IIIТО С сторена
супггсствспа поврела ва член 354 стан 2 точка 7 О){

зпп.

Покр а] опа, второстепспио г СУДсо по бп ви пага IIрссуда
оплучувал МС(-Уцругото и 110 жалбата полпесена ОД тужеllата 3.
Х.) а 0)( списите на прецмстот произпегува дека тужспата 3. Х.
JЮОJllIIТО ПС подисна жалба. ССТО ова IIзрскnта па нобиииата
пресуда ja привп нсргспа JI псразбирлива
со што второстспепиот
сун СТОРНlI супггсствсна поврена па член 354 стаи 2 точка I J ОД

эпп

Пориди опа cJlcJtYHalllc Врхо впио т суд 11(1Рс п у бл п к а
Макспопи]а согласно член 394 етап 1 од зпп па оцлучи како во
изрската.
При по в-гор по то олл уч ува п.с вго р о стс п е п и о т суд
раковолегки сс ОД горе павецените упатства, треба списите 110
прсцмстот да му ги цостави па првостспепиот суц, а IIРJЮСТIIСIllIOТ
СУН да постапи согпаспо чпсн 337 СТНИ 3 он зпп, ко]» законски
оцрецба НРСДl\Iщува дека до стрпикптс сс поставува заверсн IIРСJlIIС
па IIрссуда со упатство со право на изршувап.с на "раВСJI лек
против пресупата.
Со оглед на изнесеното
Врховпнот
сун па Република
Макелопп]» согласпо член 394 стан 1 од ЗПП, ОДЛУ1Ш како по

изрската.
Решепие
Рсн,бр.1125/97

на Врховпиот суд на Република
ОД 4.02.1999 гоиина.

Максцонп]»,

41. Лко 1&0 IIРСДЛ()('Оl' за Iннпоруваll.с
на IIOCTallKaTa нс с
IIOCO'ICIIO 110 Koja одрсдба ОД ЗIIII ССбара 1I0IJТОРУlИlIf.СТО, ОСIJОIIОТ
за IIOnTopYIJall.C сс YTnp)IJ'JJa ОД СОДРЖllllзта па )Jj)СДJlОI'ОТ.

Од о бра з

11 О Ж 11 11 е

то:

РеDIIЗlJj(1ТН с IIсоспопаlll1.

IIСОСllопаll с
напрсда

РСВНЗJlСКIIОТ

павад за сторена

lIа ОJ\рсдБJlте ОП процсспата

поставка,

CYIIIТCCTBCIIH

дск:\ lIаГРСlIl1Ю
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понискигс
сунсви оцспилс дека предлого-г за повторувап.с
на
постнпк ата С поцнсссп согласпо член 421 стан 1 точка 9 од ЗПП,

нека туж ителк ата преллогот

"-

за повторувпи.с 11(1 постапката ГО
поцпсл а согласпо {шен 421 стни 1 точка 2 и 3 од 31 [П,
Согласпо СО (lJIсн423 стан 1 точка 6 одзлп. НРСДЛОГОТза
на ностанкита СС 1I0ДIIссува во рок
ОП чпсп 421 точка 9 на истпот закоп,

1I0ВЛ>РУВi1I1)С

ОД

зu

цспа по

случаю-г
он пспот кога
странката можела да му изпесе на СУПОТ пови факти, односпо нови
доказпп средства. Согиасно член 423 етап 3 он истпот закон, ПО
JlСТС кот на рокот он 5 голиии 0[( пспот кога оцпуката
СТ(\ пала
пра носил на преплог за повторувап.с па постапка-га НС МОЖС да СС
иоцнссс освен ако попгорувап.сто сс бара оп ПРН"ll11шта иаисцспа
во члсп 421 точка 2 11 3 ОД ово] закон.
Во копкретпиот случа], правилно папшс попискптс суцопи,

дск а

бира иопторувап.с па постапката пораци пови факти JI
МОЖIIОСТII па сс употребат
пови J(OK(1:J1I I\РЗ основа на кап за
стрни ката би МОЖСЛО да бице допссепо поповоппа ОПJlука, доколку
биле употробспи по lюраlJСllшата постаика. Од содржипата на
б а р а п.с то за 1I0вторуван.с
на поставката
поц п ссс и а ОП
туж игслката нс IIРОJlЭJlсгува дска петото с 1I0Н"СССIIОсоглаСIlО
чл сн 421 ега" 1 то '1к(\ 2 JI J од ЗЛ 11 Со о гл СД JI а то(\ JlITO
ТУЖlIтслкат(\
на 26.05.1995 rOJ\lIlIa го поднсла баран.сто
з(\
IIOBTOPYB,III,C на I10стаllката
заВРlJIсна со о}\лука Ро.бр.] 44/88 он
3.0G.19R8 l'Oj\lIIl(l Koja станала нра НОСIIлна па 21.07.1988 ГОJ(JlШl,
IIJMlillaT
С рокот
ОН ЧЛСН 423 стан 3 ОД ЗГIП ОД 5 ГОДIIIШ во KOj
може па сс IIOHIICCC IIРСДЛОГ за понторувtllI>С на ностанката ..
Со OI'JlCH на ОШl, OBOj сун lIajHc дска I1раВIIЛСII с ЗНКЛУ'IОКОТ
СС

на IIОJlIIСКIIТС

СУНОВII дека

ва ТУЖIIТСJlката
з(\
I10ВТОРУП<lIl.с на lIостаIlЮ\Т(\
с IIсGлаГОВРСМСII 11праВJlЛIIО
JlСТJlОТ
с ОТфРJlС 11. СОГЛнено ЧЛСII 425 ОД ЗflIl.
Со 0l'1IСП на )l3ЛОЖСlIOТО OHoj СУН ОПЛУ'III к(\ко во нзрскнта
СОI'Ласно со ЧЛСН 393 0)\ ЗП П.
СоглаСIIО
ЧJJсн475 ОД ЗПll ("СлужБСII ВССШIК 11(\ГМ" бр.33/
ПРСДJJОГОТ

98), по CJ1)"ljoT се IIРIl,."СlIуннат ОJ~рспбllТС 0]\ пораllСJlШJlОТ
на ВРХОВIIIIОТ суд па Рспублпка
Рев.бр.J 71/99 он 15.09.1999 ГОДllllа.
PCIIICHIIC
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зпп

МаКСПОIlпjа)

42. IIc с д о з по л сп п 1I0ВТОГУВ311.с
11Р С С У дат :1
С У 1<1111 ат а и п Г сд МСТ О Т С

на п о ст а п к а т а ако
Н IИI Т С !I П а 11о В Т () 1) 11О

I
I
.

ОДЛУ'IУIJ3Н.с.

Од о бра з 11 О

)К

е

11 11 С

то:

Цо Врховпнот сун 11(\ Република Максцопи] а на ДСН 21.04.1999
година, тужителот поппесе предлог за 1I0пторуван,с па постапката
по решеписто на Врховииот СУД ив Република Максногш]а, со
барап.с

предлогот

3(1

иовторувап.е

па постапката

на

сс уважи,

решсписто да сс укине, ревизигата да сс опбие како исоспована, а
пресупите

на Анеляцпопиот

сун С..

и

ПП

Осиовпиот

сун С.,

ПОТПРП(1Т.

Врховпиот

па Република Макепопи]»,
испитуварси [а
доэволспоста
па прсплогот за повторувагье
на постапката
11(\
решспието на Врховпиот сун па Република
Макспоии]а,
lIаjпс
дека:
СУН

Преппогот за иовторупап,с па постапката С нспоэполсп.
Согпаспо 1(ЛСН 421 стан 1 од 3I1П, прсцвиде по е нека
поставката што со оДлук(\ на суцот е завршспа правостшпо 1-.10ЖС,
110 преплог па страпката
да сс повторн. Во копкрстпиот случи]
тужителот преллогот за попторувап.с па постапкята ГО поцпсл
против одлука па Врховниот суд п а Република
Макепоп п]«.
БlIнсjКII во опрспбата предвидепо с цска постапката може па се

ако таа со о}\лука на судот е заВJJIIIСllа праПОСl1lIlIО, а ПО
КОПКРСТIIIIОТ
случаj пс се раБОТJI за поставка праВОСJllllIО
заНРlпсна.
Со PCIIICIIIICTO
на ВРХОНIIIIОТ
сун на РСl1уБЛlIка
МаКСДОlIнjа се УКIIННТII
О}\ЛУКIIТС
11(1 ВТОРОСТСIIСIIJlОТ
JI
ПРПОСТСIlСIIIIОТ
сун 11 преДмстот е вратсн па ПРПОСТСIIСJlJIOТ сун
па попторно одлучуп<нье.

I
I
I
I
I

I

I

повтори,

PCIlICI1J1C

Рсn.бр.252/99

ОД

lIа

ВРХОВlIIIОТ

СУД на

РСl1убllllКt\

МаКСJ\Оllнjп,

27.05.1999 година.

I

I

I

I
143

I

I
I
I
I
I
I

J
I
I
I
I
I
I
I

43. J [раното за надомссгон
УIIIНШIШ постаика

прсд Фондот

за болецуиап,е сс ОСТllаРУШl 110
за зцравствсно

ОСIIГУРУО311.С.

<,

() ноб

раз

Jl О Ж

с

JI 11 С

Рсвизиргга с иеосповапа,
1 [сосповапи сс рсвизискитс
сунггествспа

поврсна

1I0ГРС11111
а примспа

т о:
I

павоцп па решщсптот за сторена
на одрснбитс ОД иропеспата
постаика 11
•

11,(

.

матсршанпото
нраво.
Со нобиваното решение, Апелациопиот

на жалбите

на

суд ВО Б., 110 ПОВОД

на страllКJlте,

по согласпост
испадлсжпост

а 110спужбсна полжиост, постапуварби
со член 365 ОД ЗПГ~ 113111011
цска постои аНСУЛУТllа
па суцот да постапуна
110 тужбата
JI тужбспото

бараи.е пи туж ителката ОД следните причини:
.
'Гужитеп ката со тужбата побарала да сс задолжаТ'JУЖСJllfте

да

11 платат

нацомссток за болепуван.с за месеците НIlРIIЛ, мя] и
[уни J 994 гоиина If тон на износите посдипсчпо паведепи по
Iпрската
на IIрссудата, а со соопвстпв законска камата. По
нобинапото PCIIICIIIIC СУДОТ прифа-гил цека тужптелката
била
врабо-гсив ка] тужсииот 1111 па кога со рсшсппс бр.О3-48 ОД
28.02.1995 година IIl1рсстанал работпиот одпос. Во мссеците април
мн] Jf [упи 1994 годпиа таа била па болспувап.с 11 папомссток 110

страна на ФОIIДОТ за здрапствсно
ОСJlГУРУНЮЬС ФШllljаJlll О. нс 11бил нсплатсн. со IIРlIмсна на одредбата ОД член
154 он Законот за оБЛIIГfll\1I01lIlТС ОДIIОСII 110 у'трдуван)е
па
IBIJOCIITC за IншедеllllТС меССЦII. ПРНОСТ'СПСIIIIОТсуд го уваЖIIЛ
тужБСIIОТО бараll)С 11['о заДUЛЖIIJl МИНИСТСРСТВОТО за :щрпвство то] основ

ОД

за здраВСIlН;11O OClflYPYllall)C, да Jf JlСl1лаТlIна 'IУЖJlтслката
I1апомссток за БОJJсдуван)с за МСССЦIIТС лрснмст lIа rIужБСIIОТО
ФОIЩОТ

бараll,С.
ВТОРОСТСIIСПJlОТ суд

го
ДОНССОJlпобllваното PCIIJCIIIIC IIОВJlкупаjКII сс на одрсдбата од члсн
34 ОД Заканат за знравстнсна ЗalllТlIта кадс IJПО е ПРСДВllдено дека
праната

од

lIocTallynajKII

задолжитеЛIlО

во жалбспа постанка,

здраПСТПСIIО

осигурупаll)е,

OCJII'ypCIIJIJ~IITC JI ЧЛСIIОШIТС па ПJШIIIIТС CCMCJCTBa 1'11остпаруваат
во ФОIIНОТ за здравстпепо
ОСlIгуруван,е
ПОД УСЛОn Il на наЧIIII
УТПРl\СIJП со TOj закон 11со ОIПНnlте акти lIа МПIllfст-ерството
за

144

здравство.

По согласност

остпарупаlJ.с

СО

на враната

член 38

утврдспи

ОД

Законот,

.
СО TOJ закон

во
СС

зи

1I0CTaIlKC1Ta

ПРIIСМlIуваат

оцрецбитс ОД Закопот за оппггата управна постаикп. Отгаму 110
мислеп.е на супот, во нри степеи 110 барап.ето С должен на решава
Фо пло т за здраНСТВСIIО
осигурувап.е,
а во втор стси е п
МИНJlСТСРСТВОТО за здравство. Како тужитслкатя
спосто барап.е
НС ГО подпела ДО Фопцот за зправствепо
осигуруван.с
смиспа
на члсп 16 од Законот за парпичиа поставка,
а СУДОТ во тскот 11(1

во

целата постанка

110 службепя

на спорат снага во сунска

ДОЛЖllоеТ·ВlIJlмава
IНЩЛС)I<IIОСТ, откако

пали

решавап.ето

УТВРНШ(

пека за

тужбспо барагье согпаспо опредбите ОД ЗаКОJlОТ за
зцра встпен а за пгтита, решаваи.ето
сп аг а во JlltДlIСЖJlОСТ
11 а
СООДВСТIIJlОТ фонц во управиа постапкя
тоа согласпо чпеп 369
став 2 ОД ЗПГ~ оплучип како во изрека-га па решеписто.
ВРХОВlIlIОТ суд па Републнка Макецопирт, смета дека со
lюБJlЩlllOТОрешепие правиппо е применето матершалпото право
JI олрслбите
од процеспата поставка ..
Согл аспо чле п 72 ОД Заканат
за р або тн п оппо си,
на
работпикот му ирипага няпомест на нлата за ВРСМС па ОТСУСТВО
од рnботн. пораДII бременост. patall)e н ~fаjЧIIНСТВО, ПОД УСЛОВII 11
ВlIсина утврдеНII СО закон 11 КОЛСКТIШIIJIОТ договор.
СоглаСIIО
член 34 ОД Законот за здраПСТВСIIН З(lIlIТII1'а,
правата
ОД
заДОJlЖIIТСЛIIО
эпраВСТПСIIО
ОСJlгурунан>с,
lIавслсното

ОСIIГУРСlIlIЦJlте

во ФОIlНОТ

11ЧJlСIIОIНIТС

за здравствеllО

•
на J1JШJIlIтеССМСJстпа
1'11остваруваат

ОСIIГУРуваll,е

УТВРДСII СО OBOj :наКОII 11 со ОIlПIТИТС

IIОД условнтс

н 11а '1111101'

акти на МИНJlстерството

за

здраВСТIЮ.
СОI'ЛНСIЮ

члсн 194 ОД ЗаКОIIОТ, до урсдупшьсто

ня IIpaBOTO
ОТСУТIIОС1'а ОН работа

11(1lIадомссток ОД ЛII'IСII ДОХОД за врсме на
пораДII бременост
111I0родупarI)С, ПрtШОТОна опнс lIаДОМССТОf~П
ке сс OC11Htpyna ОД ФОlщотза
здрапствеllО ОСJlгурунап,с, но ВJlСJlна
од 100% од ОСlIопнцата УТНРПСllа спореп член 20 ОД OBoj закон,
ОI\II.)СНО со

акт на МИIIlIстерството ЗНздравство. Со опяа онрепба,
БО HCYllIIIOCT се обезбС}~УDаат IIО"f])сБIlТС за корпстсн)сто lIа оваа

прано,

ДО уредуван>ето

заUГГllта,

па

правото

со

ПРОПJlСИТСз(l летска

ОДIIОСJlОСОЦlljалпа заПГГJIта.
,
.1
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Согп асно ЧЛСН 38 он Закопот за эцравстисна заиггита, во
постапката
з а остваруваll.с
нарравата
утврцспи со ОНО}з акоп, сс
ПjJНМСllувnат одрецбитс ОДЗаковот за оппггата управна постапка,
ако со оно] закон НС с иоипаку опрспслепо. З~ праната утврцсии

со ово] закон, во

стенен рсI.IШВ(\ Фондот за зцр авствепо
ОСJlгуруваll.с, а во ВТОР степси Миппстсрот за здравство.
Од паисцешггс оцрепбн, псдвосмислено IIРОJlзлсгува цска
OCJlIJ'PCIIIIKOT,
ОВIIС права КС 1'11 остнарупн
но прв стспе п преп
Фонпот за ЗПР,ШСТВСIIО ОСIIГУРУВaIl,С, а во нтор стспсп пред
.
Мипистсрот за здравство.
'
Од навецспитс оирсцби, суцот во согиасиост со член 16 ОД
Закопот за процеснита поставка, 110 спужбспа полжпосг по текот
на целата постаика внимава, дали решавап.сто
ва спорот спаfа
во сулска нвцлежпост, 11 откако УТПРНJlЛцска onoj СIIОР пе снага
но псгова паилсжпост,
IIраВИЛIIО оплучип кога сс огласил за
.
.
ис пацлсжсп 11 ги УКIIНClЛ СJJРОПСДСIIПТСДСJСТВIIJа по постапката
11
ja отфрлил тужбата на 'IУЖIIТС1lката.
IIрН

~}

Решсипе на Врховпиот суд на Република
Рсв.бр.З 75/98 он 24.06.1999 гоципа.

Ма кспоп и]а,

4 4 . l' с 111С 1111С Т О С О К О С г Р а f а 11с к О 11 111\ С в f) с JI У Ж б а 1111
ПОI.аIlСlllпа
JIIA с I1рИМСIIО НО споjстно IШ l]JufulICKO ЛИЦС по
служба IШ Al'M IШ IIСfJlII)СДСЛСIIО времс, IIC с Уl1раllСII акт 11 пс
можс да сс 11011111111'11 110 прано Jla lIадзор.
Он о бра з 11 о

Ж

с

11 11 С

то:

1la основа Уl'врпсната фаК'Пlчка состоjба 1I0ПIlСКIIТС СУДОВI1
ГО одбllJlС како IIсоснонано
l)'жбсното
бнраll)С за да се ПОIШU.ГГII
PClIlClIlICTO
од 29.06.1992 година па ПП 3128 JI одлуката на
KOMIfCllj«Ttl за капропскн

JI

аДМПНlIстративни

ПРllIIJаll.tl на

РСIIуБЛJlка tvlaKCHOIIJfja ОД 10.01.1994 ГОДlIна п да сс заJ~О]I}КII
ТУЖСIIIIОТ да го врати ТУ}КIIТСЛОТ па работа. ОСВОН за
ОНlIУ'(УШНЬСТО па ШШСДСIIИОТ начнн СУДОIште IIзо{'аат по одредбите
ОД 'шсн 187 од Закопот за органите па управата. Св оред оваа
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закопск а опрспба за прием па работпик
од кarЩIщаТIIТС,
пз бор
врши фупкцпопсрот
ко] раководи
со оргапот на управата,
а ло
ово] случа] ТО(\ С Мпппстсро-т за опбрапа. Опа СВОС овластувап.е
то] го прснсл со иптерсп акт-парелбата
бр.13-140/1 он 8.04.1992
голина на понпскп органи, а притоя процпшал дека при: ...
гап.ето

па капдилатите ва работа

кс сс врши по согласпост пп Управата
за оргаппзацпско, мобплпзаппски и калровско-персопалии
работи
па Генерал цггабот на Рспубл нка Макепопирг. Во копкре-ппго-г
случа] при присмот на тужителот на работа нс била IIобарана
по тр Сб JI а т а с о гл а с 11 о Стод
У пра в а таз а ор r а 11 и з а 1~ 11 Ско,
мобплизацискп
11 кацровско-псрсоналнп
работи. lIa основа тоа
суповите паогаат цска то] нс бил закопито примеи па работа во
АРМ, па заради тоа решспието за негов прием на работа освовано
и во эакопита постаика било попипггепо ОН страна на солветпиот
орган во ЛРМ.
Врховпиот сун па Република
Макепопи]» паога пека со
паквото одлучупап.е пописките супови со побивапито пресулп
погрешно го примениле материгаляото право, а изразепото правно
стогалишто па пописките суцови е пепр ифатливо ОД слсцпите
причини:

Согласпо члсп 25 став 1 ОД ЗаКОIlотза

оргашгre па управата,
органите па управата
ПРlлат папзор кога за тоа се ОlJластени со
закон. СоглаСJlО стап 2 од пстнот член, УПРНВПIIОТнадзор он стпп
1 на опоj член, опф(!ка: надзор Haj~ заКОIIIlтоста па аКТIIТС со кои
се РСlпапа
за прапата
JI "OJOKIIOCTIITC
на гра{НIIIIТС,
.
прстпрщаТJlJl1Т(\, устt1поВlП'С JI па ПРУГJl органпзаЦНII п ЗНСНlllfI~I1;
надзор
над заКОlIJlтоста
на работата
па ПРСТПРl1jt-\ТIIjата,
устаНОВlIте 11 на други организаЦНII
11 заСДIIIIЦII JI ИIIСIIСКI~I1СКII
папзор.
СоглаСIIО 'шсн 263 од Законот за опнггата YlIpt1BlIa IIО("iапка,
реПIСllпето кос е ковеЧIIО но управната постапка падлежшlOТ ор
ган кс го ПОJlПIIIТJI по прапо па надзор:
MCf'y пругото
JI ако
PCIIICIIJlCTO го довсл сДсн орган бсз СОГЛttСIIОСТ,IЮl11р)~а, оноБРСllllе
ИЛИ МJIСЛСП>Спа друг орган, а опа е потребно
C~IopeHзаконот нлп
друг проппс заСIIовап нрз заКОIl-точка 3.
Од цитиранитс
заКОIIСКИ одрсдби произлегуна
дска
ПОПНlптупаll.сто JI укппувап>сто
па РСIJlСППJа 110 прано Шl напзор е

.

.

,

/
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срсдство JlITO МОЖС да сс IIРНМСШI само НР()'ГIШ
коис-ши решсни]а во управната постаика. Решсписто претставувв
конкретсн УllраПСfI акт со .ко] сс решава УllраВСII IIРСНМСТ (се
pCIII<lBaза правата, обирските 11правните иптсрсси па страпкпгс).
При состоjба каква што неспорно с УТВРПСllа но рсловиата

вопрсппо

правно

поставка,

по паогап.с пл Врхоппиот суп на Република Макецопп]а
РСJlIСJШСТО на ПП 3128 бр.84-23;-ОД 6.05.1992 година за прием на

туж итслот на служба во ЛРМ~ пако с цопссспо без прстходпа
согласпост на стареllШllата ОДточка 3 стан 2 ОД погоре J~IITJlpaJIaTa
наредба, сспак не сс исполпсти условите ОД 'ШСН 263 став Гточкн
3 ОД Звкопот за огнитата управна постапка, за IIUJIJIIIПУШНI.е па
НСТОТО 110 прано на надзор. 013a, од причинп што тоа РСНJеlше пе е
управсн акт во смиспа па Цlfтираната опрсцба од '.ЛСН 263 од
Зинопот за оиштата
упраВJlа постапка,
оцпосно IJC IIрстставупа
конкретен УJJрапсн акт СО ко) се реншва у"раПСII предмет, па 110

нрава на надзор ,{а може да се понипгги како управсн акт. Во
СЛУ'lаjот СС работи за PCIIICJlIIC, со кос тужитслот
бил примсп па
служба во ЛРМ, односно за pCIIJClllle од работеи ОДIIОС, а спор СД
член 177 ОД Законат

на управа, на рабо-гните одиоси
на работишпггс во органите на YllpaBHTa сс ПРlIмснунаат оппгпгге

прописи кап

за органите

работшшите во претпршатиргга и
)~p)'ГIITeJlраШIII ЛJII(а, доколку со закон не с 1I01lllаку ОlJреДСЛСIIО.
()н па нсне11Jlте II{))I'IIШ11 оспорсното РСLuеПIfС од 29.06.1992 година,
со кое на ТУ)КIIТСЛОТ му престанал раБОТlIlIОТ О)(IIОС во ЛРМ
эаКJlУЧIIО
со 30.06.1992 ГОДШНt, со кос му JlРССТClнала службата по
ЛГfvl нрз основа IHt актот на ПП 2803 С. ОД 25.06.1992 ГOHlllla е
СС одиссуваат

па

IIсзаКОIIJlТО.

Од

IIЗllеССIIJlТС

IIРII'l1lJ1II

СЛСI\УННIIIССОПJ3СIIО

(шен

395 стап

1 ОД 31 IГl, да сс 0)(1IУ'l1I како во Ifзрската.
Согласно

'шен 475 ОД ЗПIl ("Сну)кБСII

98), во СЛУ'l(ljот сс ПрlIмснунаат

РМ" бр.3ЗI
онредбllТС ОД IIOpallClJllIIlOT ЗПГL
ПССIIllК на

IJpccYHa на BPX08HIIOT суд на РепуБЛlIка
Рсn.бр.620/98 од 22.09.1999 ГОДlIна.

148

МакеДОlIнjа,

,

.4 5. 11орапеш пиге

СО пстпсппци

имаат

IIIНШ ()

па пицоместо к

на трош опигс
напраисни
вп по ст апнага
за ОIlРСДСJlУII:lН.с па
падомсстпк
за CKCJlIHHllHlpalJIIOT 1I1\10Т,11, кога ДОНСССНОТОРСШСJlIIС
за СКСПРОIIIJlljаЦlfjа
ппдпцпа
с по ни пггспо,
а поставката
за
ОIJРСДСЛУIl311.с на ппдомссгонот
с ЗЗПРСJJ3•.

Оц о бра

з

JJ О Ж

с

11 JI

е т о:

Бврагьето за заштита на законптоста е основано.
Оспов апи сс павопи-ге
но барать е-го за э ацггит а на
эаконитоста за сторена суштествена повреда па одрецбитс ОД
процеспата
постаика. дека ПОJlIlСКIlте. суцови со првостспсното
11
второстспсното
решение погрснIНО ГО примениле
члсп 14) 11 148
ОД Закопот за пнрппчпнта постаика.

Имено, ОН списитс по препме-гот видно с дека 110преплог
на Звменикот [аисп правобранител
па Република Максцонп]а
заирспа С постапката за опрепслувап.е на паричеп папомссток за
еКСllропрпран
имот, затоа 1111"0с поиипггепо
решспието
со кое
била изиршепа експроприрщигата
па пецвижнпот имот. Притоа,
првостепспиот
сун одиучил секога страика да ги споси свопте
'IРОНЮЦII напраВСНII по текат на постапката. а второстеПСНIIОТ
суд такното решепие за процесни тролпопи го потврпил, од
причипи
што истото едонессно
согиасно со член 143 11 148 ОД
ЗГII1и 246 ОД Закопот за всипроцесиа постанка.
MefyToa, но конкреТПIIОТ СЛУ'lаj на предлагаЧlIте JlМ бил

.

еКСПрОНjJllраll НСДПIIЖСII IIМОТ 11па TOJ наЧlf1l с даден НОВОН за
IIОВСПУШНI)С па nОIlНРОЦССIlЗ постаllка
за опрсдслуваll)С lIaplI'ICII
паДоместок, а ОКОJlноста НIТО lIоноцна с . I10JIIlIuтепо pelllCllIICTO
за скспропрнjltЦlljа
нсма влпjёlIlIIС 110 ОПНОС на правото
па
IIрсплаГ8tlllте за ТРОIIЮЦIIТС сторенп по текот 1181J0стаПК<1ТН.Овя,

затоа 1111"0е пален поnод од ПРОТIIDПIIКОТ за 1I0веДУIННI)С lIа
ВОlIпроцеСllа поставка, а по нсгов пренлог е запрсна I10СТCtпкаТll,
а ПС по предлог па Ilрсдлагачот If уuП'С 110вс I1IfO па прсдлагачот
нс му е дадспа МОЖIlОСТда се произпссе по ОДIIОСпа 'IPOJIIOJ\IITC
ИЛ JI пак с всптуал 110 да подпссс
ба ран)е за тра IJlOI{IITe НО
.
.
постанката, па KOJ начин ОnО) cy~ смета нека IIOlllfCKIITeсудовп

ке
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погрешно ГО иримеииле чпси 143 11 148 ОД Закопот за иарничиа
поставка како и член 246 О}\ Заковот за воппроцссна поставка.
Он изпесепите причипи Опоj сун согиасно чпсн 394, а со
примсна на 'ШСН 380 стан 2 од Закопот за парпичпата постапка,
РСIfШ како во изрскита.
По повторпата постанка првостспспиот сун кс треба да ja
отстрани стороиата супггсствспа IIоврда на опрецбите ОД Закопот
за парпичпата постапка, а 110'1'0(\со I1раШIЛIНlIlРIIМСllа пи зякопот

да СС произпесе

110 оцпос на процссшгге тропюци.
)~

.

Рс гпс 11НС 11а Врхо ВIIJlОТ СУН на Рспубл п кп Максдон и] а,
Гзз.бр.19/99 од 17.02.1999 година.

46. IIc може да сс цпзиппи IIЗIJ,iннупзн.е
110 ПJlСДЛОГ ОД
ПОJlIIОl\10IlIJlIIКОТ- адвокат на осиова J~()I'OIIOPOT за данап.с IIРШННI
ипмгш] СО ко] цопсригслот ГО овпастува да можс должпикот за
себе да ГИ паппати ДОсудс 11ите тропюци за застапупап.с но СIIОРОТ,
бидсjНII ДОГОIJОРОТНС С jапнз или СПОl)СДзакон завсрспа непрана.
()Д о бра

з

11 о Ж

е

1111

е то:

110 предлог на ПОЛIIОМОI1ШlIкот-адпокат како доверител,
Осповииот СУД, повикувшки сс на член 22 стап 1 од Закопот за
изврпшн постапка, цоэвоии прпсил на наплата на паричнио-г из пос
до супс н со пр авосил па пресуда па п р вос-гс пе п ио т сун па

на парпичпата постапка, а па основа
пр ил ож сн ио т договор
за пае в п,е правна пом о ш, со KOJ
,
.
ДОВСРПТСЛОТ го ODJH'CTYBaОД должиикот
да гонаплати ТО] IIЗIIOС.
ПО жалба
на ДОJlЖIIIIКОТ такпата
ОДJlука ja I10ТВРДII
ДОПСРIlТСЛОТ,

второстепеннот

како тропюци

суд.

ПостапупаjК.II по Баршьсто за З3НIТIIта на заКОIIJlтоста на
JnПllllOТ оБВIIНИТСЛ на РепуБЛlIка Македоппjа,
IIзjаВСIIО протнп
таКНlIте онлукп, ВРХОВIIIIОТСУДпа РепуБЛlIка Ма кедоIIllj(\ го ува)1(1I
11 ГJI УКlfпа
flOбннаlIJlТС ОДЛУКII. Toj СУД паоtа дека според члсн 22
стан 1 ОД ЗПКОIIОТ за IIЗНрlIlIIа постанка
IIЗnРПIУJН1Н)СТО·
сс
}l.оэволува 11на IIредлог ОД лицс кое НО Itзпрнпшта IIсправci НС е
озпа чсно како довсрител,
150

ако тоа со jавпа

или според

3ПКОJI

завсрспа псирава покаже пека побарувагьсто е пренсссно врз НСГО,
или прсмипяпо на нруг начин, а за случа] да пе е МОЖJlО топ,
прспосот на побарувап.е то се док ажува со правосил иа оплука
цопссспа по п арпичпа постаика. Правил по с стогалиште-го
па
б ар аи.е то дека препме-гнио-г договор з~ правна помош не
преставува jtlШIa нли според закон зtlверепа исправа во смиспа па
питир ап а-га законска
одредба
за да може да се до з пол и
предложепото иэвршуван.е. Таквист догопор гиобврзува само

странките

по то] договорен

оцпос. Оспов за цозвоиуваи.с
не можс да биде питу опредбата

на

предложепото
извршувагье
од
член 438 од Заканат за облигацпопите оппоси, ко] сс применува
како репубпички пропис, од причини штос е работи за матсрнjалпо
правна одрсиба
ко]» го уредува правото па новервтелот
да
располага со своето побарувагье. Опредбата од член 22 став 1 од
Закопот за извршпата постанка преставува посебен закон 111TO

го уредувз прашагьето па позволата па извршуватьето 110 преплог
од лице кое пе е озпачено како доверител по иэвршпата нсирава
11 условите под кон можс да се позволи такnото изпршувап,е.
130
случагов пе е спорно дека според приложената JlЗВРll.ша IIспрппа
доверител е }-111 од С., а не цоверитепот во оваа поставка.
Решепие
ГЗз.бр.20/99

ОД

па Врховпиот суд на Република
18.02.1999 година.

Макепопи]»,

47. Судот можел да ornopll crечajпа постапна пад должпикот
н ПО предлог па доверителиге
поппесен НОСЛС 110ЧСТОКОТ JIa
IIр"мспзта lIа ЗаКОIlОТ за стсч[)j 6.05.1998 ГОДlfна во постанката
IIОПСДСIШ пред то] ден 110IIриjапата на З~шодот за плаТСII промет,
без оглед 1111'0ДОJПКПJfКОТ
IIC го "1'1IфаТIIЛ таКПIIОТ предлог по
IIplfjal1aTa.

Од О бра зло

ж с Il И С то:

ПРВОСТСПСПJIОТсуд по IIостапката

по Прlljпвата
па Заподот за платен промет со реlJlсппе од 2.04.1998 годпна зз
IIовсдуваll,е па преТХОДНll постанка, по предлог па доnеритслите
поднссен послс депот Н3 IIочетокот па прпмсната на 3акопот за
поведена

J51
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I
I
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I
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I
I
I

стсча] 6.05.1998 година, со побипапо-го решепие поиссено
7.10.1998 година отвори сгсчарга постаика пад цолжиикот.

Пторостспепиот

суц жалбата

па

па цолжпикот ja оцби како

неосно вана.
Врховциот суд на Република Ма кепонирз ОДЛУ'IУl1аjКII 110
баран.сто за запггита па закопитоста на 1а8l1ll01' обвинител па
Рснубл ика Максдопига го оцени како пооспован IIрllГОВООрТ по
баран.сто, дека постаиката сnодена бсз овпастсн прсплагач, со
што била сторсна Jlонрсда ОД 'ШСН 340 став 2 точка 1Оод ЗПП Од
списите ПО прсцмстот се гледа цска постапката бил а попепепа по
ПРJljапа па Заподот за платен промет, со рсшеиие ОД 2.04.1998
гоципа за повспувап,с па претходиа поставка, 110 бпдсjКJI по
мсгуврсме С-Г31111 по примспа Закопот за стсча] од 6.05.1998 година
постапката с пропопжспа
11 оспорсните
pCIJJCIIJlJaсс цонсссии
спорсд оцрспбитс на Зв ко п от за стсчаJ по пр снп о г па
цовсритслитс

попржуваат

иавенспи

во уподот

па тис pCHICIIIIJa, кои

го

по одгопорот на барап.сто. Баран.ето за зашгита
на закопитоста 1I0'11~р/\унацска постанката с процонжспа според
TOJ закон 11 нс го IIсгира постоеп.сто
на тис доверители
како
прсппагач. Според тоа по случаjот постои нрсдлгаll за 1I0ненувюьс
It НОДСII.е lIa опаа IIОСГdпка соглаСIIО ЧJlСН46 стап 1 од ЗаКОIIОТ за
CГC'l€tj на нсма OCIIOO за занпраll.с
па HOCTallKaTaсоглаСIlО член 47
CT'ilH 2, како се предлага во бараll)СТО, бllдеjКllllрсдлгаЧllте
нс го
1I0ВЛСlUIС IIРСДЛ()('()Т .. TaKHIIOT прсдлог
TjlC
го подржаа 11 па
PO'III1I1TC'I'O ОД 7.10.1998 ГОДlIна кога
едонсссно
оспорсното
PCIlICIIIIC ОДС1])аllа lIа прnос-гс ПСII11
ОТсуд. Фактот IJТro ДОЛЖIIIIКОТ
нс го IIp"(I>aTII IIР110БJl'1110 прсдлогот стаnсн
по ПРlljавата
па
ЗаВОj{ОТ за платен промст, IIС С од битно зпа'IСIIIIС.
11

PCIIICIIIIC

Гзз.бр.12l99

ОД

48. Ако
IIJ)СД1l0ГОТ
Шlз-rНJI

lIа

4.02.1999

IJPCA

MaKcHollllja,

ГОДJlпа.

ДОIIССУВ3JI.е IJa РСНIСIIИСТО за ОТфl)Л31f.е 11&

за ОТП81tаll,.е 11. стсчаjIJ8

аПВIIСОТ за II~КРllПаl(.е

IIOCT81IKa. СУДОТ IIC
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суд ва Рспублика

ВРХОНIIИОТ

можел да го

(Iостаllиа,

ДОПСIНfТСJlОТ

1'0

118 'l-РОIIIОЦИТС 118 "ltCTXOAIl8Ta
ОТфl)ЛИ

111.CAJlOrOT.

1
"

"

Од

о бра

зло

ж

С JI 11 С

то:

Бпран.е-го за эаштпта на закопитоста е основано.
Основиист суд С. СО решепие
го заполжил преллнгачот
да уплати износ ОД50.000,00 цепарп па име аванс за покривап,е на
трошоците на претхоцпа постаика на насочена ЖJlРО сметка во
рок од 8 дена од приемот на р с ше пие то . PellICJlIICTO
IIОЛJlОМОIШIIIКОТ
на преплага чот ГО иримнл 11(1 1.09. J 999 гоципа, а
Н3 10.09.1999 година. С(\МО еден цеп по истекот на сулскиот рок,
JlЗПОСОТго уллатил. Првостепениот СУНlI(\otajKII дека е измипат
рокот од 8 депа, 11(\ цеп 13.09.1999 годпиа довел решепие СОкос
предлагат
поппсссп ОД прсдпагачот
за отваран.е на стечаша
постаика пад поижникот ГО отфрлил, согласпо (шен 48 стан 2 ОД
Законот за стечи].
130 член 48 стаи 1

Заковат за стеча] прецвицено с цска
преплагачот е полжсп да го упиаги изиосот што КС го олрецп
.
.
стечаршот сонет з а покрииап.е па трошоците на ирстхоппата
поставка, 11 по 'ШСН 2 е прелвидепо цска ако нрецлагачот
пе
.
положи аванс по рокот што му е определен, стечаршот совет
предлогот со решепие ке го отфрли.
во копкретпиот случа]
решспието Ст.бр.372/98 од 5.07.1999 година со ко] прсдпагачот
бил задолжел да упияти износ од 50.000,00 допари за покрпвагье
на трошоците
па прстхолпата
постаика НО рок ОД 8 депа по
приемст на решението, ВИДНО од цоставнпцата приложена кон
списите на ирепметот, поипомопшикот
па нреДЛl1га чот го IIрНМIIЛ
на 1.09.1999 ГОДIIIIН.()Д Jl3HCIJlTajOTна Заводот за плаТСllllромет,
предлага чат IIЗIIОСОТОД 50.000,00 HCllapJt !Ш НОСО'ICIIптн ЖIlРО
сметка го УНЛНТIIЛна 10.09.1999 ГОДlIна, ILП'О ЗIIН'111 СНСII пен 110
JlСТСКОТна рокот определен ОД странн пн судот. ГТрсдлагнчот
IIЗIIOСОТод 50.000,00 ДСllарп веке го))мнл аваllспраllО lIа lIосочсната
жиро сметка, кого судот IIН13.09.1999 ГОДПJlа го довел PCIIICIIJICTO
за от{I>РЛftll,СlIа ПРСДЛОГОТза ОТВtlр:нъс па стечnjпа постаIJка ПНД
ДОJlЖВIIКОТ.
СоглаСIIО 'шен 1 ОО стан 1 ОД ЗГln'
ако РОКОВJlте пс се
ОПРСJ(слеПJlсо
закон, 1'11 онрсделунн CYJ(OTсооглед на окол 110 CTJ пе
.
IIН СЛУ'IlIJОТ.
ОД

!
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стечишата постаика
соопвстпо сс примснувааг оцрсцбите ОД Закопот за lIapJllltlllaTa
постапк а, ако СО ОВО] зпкоп иоииаку нс С опрсцслепо.
РОКОТ с ОlJренеЛСII
врсмспски псриоц ПО ко] мажат па сс
п рсвзсмп ат о предел сн и па риич пп j~ejcTB{1j а. За о I1рсдел СПИ
.
.
парничии цсгстви}а, рокот с ОIlРСДСЛСII со закон, закопски рок,
.
.
попска за остапатите парничии ДСJС'ПШJlt С препвицспо судот да
.
. .
ГО O)~PCHII рокот во ко], С11)ШIката С должна ТИС дегствига да ГII
превземе. Битио за законските рокови е тоа што тис, не можат
питу со опяукв па суцот питу ВО согпаспост на странката да бипат
ПРОДОЛЖС1l1111СО истскот на IIIШ се губи правото
за преВЗСМllIье
на копкретиото парпично HejcTBIIC.Супските рокови исто така се
звиолжителни за страпкптс 11со I1IШIlОТО IIрОllупгган)с можа~ 1\а
имаат за послспипа губсгье па правото за превзсмап.е на
ОIlРСJ\СЛСlIО парпично HejcTBIIC. Мсгугоа, за разлика ОД зикопскитс
рокови, СУДСКIlТС рокови судот МО>КС ако JIOCTOJaT оправдаНII
.
.
ЩJ!I'IIIIШ да ги ирополжи така пгго по TOJ случаJ за C'll)HllK3Ta
нс
ке настапи послеципи да го изгуби нрапото за превзсмап.е па
lIаРНIIЧIIОТО
HCJCTBIIC.
Во ЧЛСН 48 етап 1 од Законат за стсча] предвицсно е цска,
lIрсдла(';l'IОТ е должсн да го аванспра IIЗIIОСОТПIТО КС го одренп
СТС'IаJIШОТсовст за JlОКРIlШlн.е па ТРОПIOЦlIте па ПРСТХОДllата
1I0стаIlКН.
IIре1\ВIIДСIIО
с дека ако
Во член 2 ОД ПСТНОТ закон
вредлагачот нс IlОЛОЖIl нваllС, по рокот IJJTO му е определен,
CTC'JajlllloT совет предлогот со рсшсние КС го ОТ(})РЛII.
r 10 Мllслеll.С па ВРХОНIIIIОТсуд па РспуБЛlIка МакеДОlшjа,
IIf1BCj(CIIIITC одрепбп Jlмаат за цел да му II(lJlожат на довери'гслот
ДllСЦlIJlЛlllшран O]\IIOCКОII lIрСДВlЩСllIIТС СУДСКIIРОКОНJlПОKOj бllЛ
должен да го аlШIIСllра IIЗIIOСОТ за 1I0крIIваIЬС на
ЦII'ГС lIа
ПРСТХОJ\lIl\та
ПОСТtlllка,
а и ПОКРСlIуваll>С1Q lIа стсчаJ11 llTa поставка
Сиорсц чпсп

6

ОД

Закон за стсча]

•

ВО

'<.

.

:1)ОI1IО

ОД ДОПСРПТСJlОТ има

од ДО)ОЮIIlКОТ

да ГII наМIlРП своите

дека Toj бил ЗaIIJlТ'СРLснран да ги
анавсвра ТPOllIOJ\IITC па претходпата постапка.
ПО МНСЛСII)С Н3 OBOj суд, било пу)кпо СУ1\ОТ дn провсрп дали
113 посочсната
жиро сметка изпосот бил уплаТСJl 01\ J(ОНСРНТСЛОТ
JI ДО колку
прсп . J\ОIlссупан>с па РСIlIСППСТО за отфРЛНII)С на

I106apynall)a
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IIITO

с

за цсл, Toj

ОЧПГJlСДIIО

~\-:,-,

прсдлогот за отврапаи.е па стсчарга поставка, повсрителот го
платил
авапсот за IIокр"паll,С на тропюците
на ирегхоцпа-га
постаика. НС МОЖСЛ да го отфрли преллогот.

Решенис JI а Врховпиот сун па Ре публ ика М(1кепо пп]а,
Гзз.бр.IJ6/99 ОД 8.12.1999 ГОДШШ.

49. Кога СПО}10Т за ппбнпаи,е 113 IIpaBHII дсjстннjа с иппсдсп
прсд отпараll.с па стсчпрга поставка, за одлучупап.с по истпот сс
примспупаат опредбите ОД Закопот за пблигапиопите оцио си, а
пе ОД Закопот за приснлпо ПОР3МП)'IJnIf.с,сгеча] 11ликииппцп]«.

Од о бра з

11

ож

С JI 11 е

то:

Стопаискпот сул на Макецопи]»
псосповапа

,

i~

и jll потпрдпл

впесспи како основа чки влог на тужспиот
11 Д(} се зпдолж и
тужспиот да ги врати ВОсопствспост 11раснолагаи.е прспмстпте
зграда, работни ПрОСТОрНII11нругп препмети конкретно ОIl111пини
во Jlзреката од оваа прссуда 11ОПНС препмети да сс сметаат како
стечаша маса па стечашиот ДОJlЖIIПК ЗЗ J. од С., како 11па сс
пацомсстат
npOI\CCIIIITC ТРОIIIОЦII во IIостапкатn Jl311ОСОД42.570,00
дспарll.
Против цптираната ПТОРОСТСIIсната нресу}{а ПО ВРХОВIIПОТ
суд па Република

.

.l\.1аКСДОllпjа рсвпзпjt\

,.
,,. .
,

поднссе

ТУЖIIТСlIОТ

.

I1PCKY

пораДJl rннрснша прпмеllа па M(}TCPJljllJlIIOTO
прано. flРСДЛОЖII РСВПЗJIjпта да се усвои, побиваната IJресуда УКJllIС
I1 препмстот
се BpCtTII II(} ПРПОСТСПСIIIIОТСУД JШ попторно супеJI)С
или истата пресуда ПРСJlнаЧJl, така IIITO.па се увпжп тужБСIIОТО
барап.е како основано.
ВРХОПIIIIОТСУД па Република МаКСДОIlпjn по разглсдуваll)СТО
на рСШIЗlljаТ3 побиваната и IIрпостспспата
пресуда п сппснте по

СПОJОТ IIOЛIIОМОIПIШК,

,',
.'

па тужптепот

пресупа [а оцбил како

пресун(}та на
Окружпиот стопапски суц по 111., со ко]» С олбиспо туж бспото
бара п.с па туж итслот да се утпрпи пр см а ТУЖСIIIIОТ пс к а С
беспраппо дсjС'ПJото-раСIlолаГ(}JI)С на ЗЗ J. од С. на срсцств»

.

жалбата

СО

t

.

npCHMC1.'OTt 113JHe:
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Рсвизигата с основана.

Од извсцените докази мс('у другото, првостсисиио-г суд
утирпил, а второстеисппот GYH прифатин дека 33 J. од С. со одлука
за осповап.с на претиригатис но зацружна сопствепост, го основал
сега тужспио г ко] е запишип како IIpeTIJI~lljHTIICсо решспие
11
цска 1\0 оснопачки
влог сс внссени сите средства
павецепи по
изрскита ин првостепспата пресупа. Утврдип дека над 331. од С.
со рсшспис С отворсна стечаша постаики 11 дека одлуката за
отстапуван.е на срсцствата ОД спомснатото претприртгис што сега
е во стеча], на тужспиот
с донесена па ДСП 12.09.1991 година.
При нака угврцената фактичка состоjба, попискитс сунопи
ГО оцбипе тужбепото
бараи.е на тужителот ПОlJlIКУНftjКJI сс на
одрспбата ОД член 112 стан 1 од Зикопот за присил 110 порамиува тьс,
стсча] и 1I11КIНIДНЦlljа
("Служ6СIJ лист па СФР J" 6р.84/89), ко]
согласпо ЧЛСН 5 ОД У сташшот закон за спровепупап.с на Уставот
на Република Мнкепопи]», 611Л важечки 3акон. Ова, ОД причипи
IIITO ОД ПрСЫСТОпа

иастапуваи.сто на дсjС'IlНlСТО чие побиваи.е се

бара, па ]\0 цснот на отварап.ето на стечаргата постаика против
осиовачот па тужспиот I-П 1 , поминало попекс од една година.
1]0 наоган.с па Врховпиот суд lIа Рспублика
MaKeAollllja,
ПРlIмеllа на
.матсрнjаЛIIОТО IIраво, IIсцеЛОСIIО ja УТВРДllле {1>3К'Illчката состоjба.
во

СЛУ'I<lJО8 1I01l1lСКJlте СУДОВII HopaHII

JIОГРСПJllа

llllJlмапаjКII пак, 110 службспа ДОЛЖJlОСТ но СМlIсла пп ЧЛСН 386 ОД
ЗПI~ onoj суд lIajJ\c дска с сторена 11СУНГI'ССТВСllа попрсда од члсн
354 стан 2 TO'IKa 10 ОД ЗГIП, ЗОILIТО во прсДмстот
IIОСТОII
JlОJlJIОМОIШIО за I10ЛIIОМОIНIIIIКОТ па ТУЖIIТСЛОТ во фОТОКОПIIС
опсрсн СО JlСЧIIТОК IIС'lат, ОД ппо сс стаШl ПОД COMIICIIIIC даЛII е 11
ypCHIIO ОI\Л,Н:ТСIlIIОЛIIОМОIlIIШКОТ
lIа 'ryЖIП'СЛОТ во спорот.
СВОРСН докаЗIIТС JI CIIIICIITC во IIРСДМСТОТ, прашштс Hcjc'I1\lIja
'JIIC 1I0бllваll,С
сс бара Пilстаllалс по ссптсмврп 1991 година,

тужбата

на тнс HcjcTHllja е ноднссена
прсд
ПРВОСТСIJСIIИОТСУД на 19.07Л993 ГОДlIна, а стсчаjната
постапка
ПРОТJlВОСlIоначот Н3 тужеllllОТ с отпорсна на 15.11.1993 ГОДlIна.
()Д овз, СЛСДУn3 заКJlУЧОК дека по времсто
па 1I0nеПУП311JСТОJla
lIаРIlIII~ата за 1I0бllНfiН,С IШ правнитс HcjeTBHja, сеУIIГГС ПС била
01110РСllа
ст'С'шjllа IIОСТ311каПрОТIIИ осповачот lIа ТY)J{CIIIIOT, од
IIПО 1I0llптаму слсдуна да сс заКЛУ'l1l дска JI ра:JреJllуиан,ето па
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1I06НВ311.С

оно] спор

КС СС

спровсце со примспа

11(1

онренонтс оп Законот зн

како Закон

ко] I.IIТО согласпо член 5 ОН
У ста внио-г закон за спровепувап.с на у стават 1Н) Рспуби ик а
МаКСДОllпjа С важсчки Зпкоп, на 111'1'0основано сс укажува
во
рсвиз иртга па ревинепгот. IЗo снучаюв, иесооцпе-гпо llOШIСКIIТС
су ДО ви ГИ 11Р 11М С и ил е ОДРС}\ би-ге оп З а КО нат :3 а 11р НС JIЛ 110
пораМJlуваIl,С, стечи] 11ликвидаци]».
06ЛllгаЦНОlIJlТС оцпоси,

Попятаму,

за }{il можс 110 IIОСТНВСНОТОтужбсно барагье да
сс оцлучи СО ПРНМСПН на онрсдбllТС ОД Закопот за облигацпопи
оц по си, потр е бпо е да сс утврц ат и раэга спат ф а ктиге и
ОКОЛНОСТJlТС Како е доjдсно до превэеме пиге ДС[стви]» чие
по бпваи,е се бара, потоа пали 11 фактички средствата JlfTO сс
.
НРСНМСТ на тие J(CJCTBIIJaсс ирепссепи на тужепиот
11нали сс но
псгово влипенис и спичпо па ова, што сс ухажува во ре виэиргга.
Од изнссепото, спсдувашс ово] суд СОГЛасно члеп 394 ста в
3 и чпсп 395 стан 2 оп ЗПГL да допесе решепие како во изрската.
При повторното суцсп.е, прпостеПСНIIОТ суд паjllаlJРСД КС
го задолжн
JlОЛIIОМОПIIIIIКОТ Па ТУЖlIтелот
l~a ПРПЛОЖII по
прсдмстот
уредно IIOJlIIОМОIПIIО,па ПОТОа IIMajKJI го во IIрСППIIД
1I0llапрс
JI:знессното 11ОСТНllаТlIте реППЗIIСКII папоДн, ПОКрНJ
I1остоjПlIте
изведе 11 ДОIIОllllllтеЛlI1I
докази за да ПI УТПРНII

.

п

.

ке

фаКТlIте 11ОКОЛНОСТJlте1I0раl\JI утпрдупап,е Па ЦСЛОСllафаКТll'lка
состоjба, на потоа 11КС се ПРОlIзнссе по поставеното
'lужGСIIО
баРaJЬС со праВIIJlна IIРJlМСllа на матерпjаЛIIОТО право.

Рс [IIС 11lIе 11а ВРХОВII110Т су Д па Ре публ
Рен.бр.933/97 oJ~ 17.02.1999 ГОДJlна.

JI ка

1\1(1 кеПОlIнjа,
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1. 11ицсто што со рага и.сто добяна ппо] 110 цржав] апстнп,

кога СС lIаога
за Д}JжuпjUIlIfII

Република Македони]«, тов ItСКJlУЧIШО СС смета
11:1Рспублина Македопи]» и должно с да го отслужи

IJO

впспипт РОК.

Од о бра з

11 О Ж

с

11 11С ТО:

наjдс цска тужбата с основана.
Со оспорсното РСIIIСПIIС оцбиспа.е како неоспопана жалбата
па тужитенот полнссена ПРОТIШ решеписто па Минисгерството
за оцбрапа - Попра-ша спипица за оцбрапа Б., со кос с оцбиспо
барап.сто за ослободувап.е од обирската за СJJУЖСIl.с lIа ПОСНрок
по Армиргга на Република Макспонп]а. Прптоа 'IУЖСIJlIOТ орган
смста
дск а еппа оп оспо пп птс полжпости
па граган пте на
Рспублика Макецонп]а во опбраната е да [а извршуваат воспата
СУНОТ

оБВРСК(1,а тужптслот,

ияко нма цржавгапство

искпучиво е др)к(шjtlIlIШ

па друга ){РЖtlВtl,

Република Макепопи]» Jf грагапип на
опаи цржява. БндсjКII согиасно 'шен 63 стан J точка 2 ОД Закопот
за опбрапа НС поставил показ дека с оцепст за псспособеп за восна
служба, 111111' показ цска ja регулирал посната обирска во држапата
на

11[1, што е услов за ослоболувап.с

ОД

СЛУЖСIJ.с на JЮСШIОТрок,

должен с ДИ ГО отслужи lЮСIШОТрок по Армиргга

на РСllуБJJlIка

МtlКСДОlllljfl.

оспорсното РСIIIСlше е заКОIIIIТО. Ова,
Зflтоа IJlTOспоре}( 'lЛен 63 СТ,Ш 1 точка 2 ОП Зi1КОIЮТза одбрНIIН
("C..-.1IужБСIl НССIIIIК на РМ" 6р.8/92), ОД обврската за СJJУЖСIJ.с Jltl
НОСIIНОТ рок сс ослоБОДУl1а лицс кое
СТСКПС ДР}кнвjtll1СТllО па
РепуБЛJlка МНКСНОПlljа со ПРПРОДУlн\н>е ПЛП врз ОСlIова па
СУДОТ

наjдс нска

ке

мс{"унаРОДIIII

ГО отслужило

договор,
ВОСIlIfОТ

JI

ако но
рок,

зсмjаТfl

'1I1j11IТО
држtlвjrlllllП

ОДIIОСОJfО
ако

Н3ПОЛПJl1l0

било

27 ГОI\IIIIJI

!

J 61

точки 3 лице кос покра] макспопското примппо 1I
страllСКО нржавjанство,
освен ако само нс набара да бицс унаТСIIО
на СЛУЖСII)С восниот рок. ВО копкретпиот случа] СС работи за лице
кос со рагап.сто добива државjflllСТНО
ва две цржнви, а нс сс
работи 33 лице кое покри] максдонското ДРЖПI\jапстпо прима 11
C1l)aIlCKOцрж авршство како што изрсчпо сс бара во цитирапата
з акопскн оцрсиба. Согласпо со член 2 стан 2 ОД Закопот за
држ авршството на Република
Макецопп] а, држ авгапип на
Рспублика
Македопи]в, ко] нма државjапство
па друга држа13Cl,
кога се паога по Република Макепони]в, сс смета IIСКЛУЧlIllО за
Jl.I))кавjашш на Република Макепопи]а ако со мегуиародсп договор
нс с поипа к у определено. Тоа значи дека то] цржавршин на
Република Макецопи]а ги има СНТС со Устапот утврпс 1111IIpana JI
обврски, па помсгу другото да го служи восииот рок во ЛРМ. Од
друга стр,НI(} ОД с 1111
с 11те по предметат
Суцот оцени дека ПС
посторгг цокази дека се исполпети условите од член 63 став 1 точка
2 од цитиранпот закоп.
При оплучуваи.сто Суцот ги цепсше наподите во тужбата
дека државjанстпото
на Република Макецони]» му с стскпато, а
негово држатиаиство с австралиското и дека во Макецоии]а с со
цел да ja запознае татковината, 110 пе е по работен оцпос, питу
оств()рува пекакви средства, пораДJl што има памера да се врати
по своргга татковииа - Ш] 11 нема жслба да СЛУ}КII поена обпрска
во ЛГМ, мсгутоа, ваквите наводи Судот не МОЖСНlе да ги уважи
ОД напред наведеНIIте ПрИЧIIНII It ЦIIТJlрюште заКОIlСКII одредбll,
особено член 2 стан 2 од Законот за државj а 11ството lIа РепуБЛlIка
MaKcHollltja, како 11 фактот дека со тужбата
пе се IJpIIJlO)Kellll
доказн кон бп lIмалс ВЛlljаllllС за ПОlll1акво ОДЛУ'lупан)с.
ЖИВОТ

11 според

IlpecYHa lIа ВрХОНlIlIОТ сун на РепуБЛlIка
У.бр.1691/97 ОД ·25.05.1999 ГОДJlна.

MaKcHollllja,

2. l'ра'ШIlОl' другар lIa стране"
иоj добил држаlljаllСТJJО
па
}'СllуБJlIl'К1I l\1аКСДОlllljа
затоа
IIITO тоа "PCTl-ТalJУJШ. поссБСII
11а у '1С 11, ку 11ту 1)С11 11 JI а I~11О JI пл с 11 I1 VIтер СС, М Оже да до б 11е
држанjаllСТПО
на }'СllуБЛJlка МаКСДОIIJljа, 110 OCIIOII lIа бра,! ако со
162

I
е 110брак IшjМ3JIJ<)' 3 годипи и пко )ЮШСС на тсриторирата

топ лице

па Република

момсптот

пепрскипато IIзjмалку сдпа година
lIa подпссувап.сто 113баран.сто.
l\-lаКСj,ОIlIlJа

Од о бра зло ж е

11 11 е

ДО

то:

Суцот lIajHc дека тужбата е псосповапа.
Со оспорспото

решеппо опбие на е ка ко пе о сно пан а
жалбата на тужитсл ката поднссена против решението
на
МИНlIстерството
за внатрсшпи работи,
со КОС 6пло олбиепо
барап.ето на тужителката за прием во држа Bjaпство на Република
Ма келопирг.Притоа, тужеппот орган оценил дека првостспсниот
орган ДОНСЛ закопито рсшспие согласно со члсп 11 ОД Закопот 3(\
прж авршството па Република Максцопи]», со оглед цска вс с по
ПОТСКЛО Мякецопкя,
нпту ПС\К по момептот на подпесуван.сто па

баран.сто нма закопски просто] ОД 1 годпиа на тсриториргга

на

Република

СО

ЧЛСН

Макецонп]»

како [111'0бнр а член 11 стан 3 во

ПРСК(}

9 0]\ Закопот.
Сунот HajHC цска оспореното решепие е закопито.

Согиасно со 1ШСН 11 стан J оп Законот за државjанството
на Република Максцопи]»,
по псклучок ОП член 7 па оrюj закон,
странеп ко] паполпил 18 ГОДIIПII живот може со природуван.с ПП
СТСКJlС пр ж авга пс-гв о на Рс иубл п к а Македоппjа
нко 1'О(}
прстставува поссбсп иаучсп, скопомски. културен 11 напиоиалсп
интсрсс) а иоссбпо за сите Македоппп
110 потекло
КОН )КIIВС(}Т
паннор оп граШIJ\I1ТС на РСllуБЛJlка Мf1КСДОllпjа . Според стап 3 ОП
нетнот члсн 11 ЭnКОIl, 1I0Kpnj c'll)(}IJCI~OTОД стан

ПРНРОЛУВilН,С можс
MaKCf(OJIHja
OBOJ

ео

држ(}нjанетво
на РспуБЛlIка
пеГОВJlО1' брачен ]~pyгap ПОД услопн ОП ЧJlСН 9 11(\
Д" СТСКIIС

закон.

По
дека

11

1 О}( OBOj 'IЛСJI,

КОIIКРСТIIIIОТ

ТУЖIIТСJIкнта

JlНУЧСII,СКОIIОМСКII

случаj

0)\ СIlIIСJlТС ПО пре}tМСТОТ

нс барала
, КУЛТУРСН

прием

СС {'лсна

lIораНII ПОСТОСIJ)СноесБСII

11 JШЦIIОIlf1ЛСII

интерсс

J(

НС е но

IIотекло маКСЛОJJка. ИСТ'О т(\ка како брачна ПРУП1РК(\
на ЛJlЦС
кос СТСКIН\ЛОдржапjанство
па РспуБЛlIка МаКСДОПJljа 110член 11
ОД

Заканат,

тсрпторпj"та

пспрскппnт Зl\КОIlСКII "PCCTOj пп
па РСlJуБJlIIК~ М"кедоппjа КйКО IJrгo бltрfi 'шен 9 ОД

lIем(\

елна ГО](ПIJa

Законот.

)

~I'
"
')

"
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Оттаму, СУНОТ смета цск а С цопссспо закопи-го PCJlICJlIfC.
При ОНЛУ1Iуван,сто Суно')' ги ценешс паиодите но тужбата,
цска Ilсj:НШIIОТ COIlPYl' е ДР}i:(i1вjЮIIШ па Република Максцони]» 11
~
.
како негова соируга треба да биде примена во држивгапството на
Републ икн Макецопи]». Ваквите наводи CYJ}OT нс МОЖСIIIС да ги
УВНЖIf JlMfijKJI [а препвип цитирипата закоиска оцрслба, 1I0горе
11авспспиге п pJJll1I пи како Jf фактот пек а, тужптсл ката како
бр ачп а НРугарКf1 на лице кое е примспо по држ апгапство на
Република Макспоиига 110 член 11 од Закопот, нема ецпа гоципа
пе прс кипат законски просто] на територигата
на Република
Ма к с д о п ш а
ДО
МОМСIIТОТ'
на
поппе с у в ап.с то
па
барап.сто.Тужителката
по тужбата паведува и дека таа е лице
без прж авганство JJ го исполнува уоловот од чпсп 7 стан 1 ТОЧка 8
11стан 3 оп Законот за цржнвршстпото за прием но државjанство
на Република Максдопи]а, мсгутоа Судот смств дека 11 ово] павоц
нс с он BJJlljallllc за попиакво одлучуваи.е ВОKOIIKPCTIIIIOTслучи]
СО оглсц дека тужптелката НС барала ПРJlем по цржввршството
на Република Максцоип]а 110 член 7 од Закопот, а за што трсба

на сс JlСllOлнат опредеНII УСЛОВНlIнрнложат
во Уllравната

поставка

би 1'11цеllСJIС

COO1\BCTJlIIдока311 кон

lIаПЛСЖПIlТС оргаНII на

YllpaBCiTa.

I
I
I
I
I
I
I

IJpccYJta
у .бр.2S33/97

ОД

на ВРХОВIIJlОТ сун па РеllуБЛlIка
29.09.1999 ГОДlIна.

3. Рсшснисто
IJIHI".Yllall.c

бараll.сто

сс

"рисм

1I01l1ll11Т1f

110 држаlJjаllСТIIО

само

fll{O

"Рll

110 IICI'OIIO

IIОДIIССУШ1 ... СТО lIa

за 1I1)lICM сс даДСIIИ IIСJНIСТIIIIJПII 111111
IIСТОЧllllllодаТОЦII.

()н

Со

Mf)}KC да

за

MaKCJ(Ollllja,

о бра

:! J)

о

)К С JI If

е то:

РСJlIСПIIС одБНСllа с како IIСОСllошша )калбата
на 'IУ)J(IIТСЛОТ lI:!jавспа против PCIIICJlIICTO на МIIНIlСтерството за
ВIIНТРСIIIIIII работи,
со кос С I101IJlПIТСIIО PCIIICIIJlCTO за присм но
држанjаllСТВО 11ТУЖIIТСJIот се брlllне 0]\ регпстсрот на држапjаllll
ОСIlОРСIIОТО

на РСlIуБЛlIка

MaKCj\Ollllja.

IlpllToa,

ТУЖСIlIfОТ ОРГНII УТВр)(ПЛ

нека
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,

правилно

првостепениот

орган

го попиштил

опа РСIIJСlJие

1.\0

обновена поставка 110службена ДОЛЖIIОСТ, согаасно со 'ШСН 21 11
22 ОД Закопот за прж авгаиството,
бндеjКII ТУЖIIТС1l0Т нс ги
исполиува условите ОД член 26 ОД Заканат за државршство на

Република Макепони]а.
Супот, смета дека при допссувагьето

па оспореното pClIJClIlle
пе се почитувани правипата на управната поставка, пораци што е
поврепеи закопот на титета на тужптелот.
Во конкре-гпиот
случа], тужениот орган по оспореното
решеипе
павецува дека првосте пеп нот орган ОДЛУ'lунал во
обвовена постаика. согиаспо со член 249 од Закопот за оппггата
управна
но стаи кв JI согл аспо ЧЛСН 21 11 22 од Заканат
за
пржнвргпството на Република Макецони]».
Мегутоа, пако ОРПНJПТС по своето решсипе сс повикуваат
па член 249 стан 1 ОД Заканат за оппггата управна постапкп, пе
павспупаат ПОНко]а ОД павсдспигс можности може па с попвсце
конкретната IIранна состогба.
130член 21 стан 1 од Закопот за J~рж;шjаllС11З0'mна Републ ика
Макепопп]»
е рсгулнрано
полиесувап.ето
па бпрап.сто за
стскиувап.е, IIрсстанупаll.е IIЛII утнрпупаll)е на држввгапство, а во
став 2 на истиот член ко] го доносува решението по поциесеното

баран.е.
130 член 22 став 1 ОД истпот закон се утврдува ко] [а ПРНIII
евидсшппата
за држввгапп на Република Макепопи]»
11 за
стрвнските
држншапи роцени па тсрпторшпта
на Република
Максдоии]а, а во стан 2 на onoj член ко] ja НрlIЩ enllHeJII~lIjaTa за
стеКllунаll,С JI IIрсстаllу,1аJl)е на држапjаllСТПОТО
11(}РСllублнк(}
МаКСДОJlпjа.

Судот смста

нска

ОНРСНОН ,[С можат

да

110

СЛУIНlj ОIШС эаКОIIСКJI
IIMtljKII IIрспrнщ J~CKa сс

КОIIКРСТIIНОТ

наjдат

"РlIмсна

за 1I01IIIJlПУВilll)С IHl PCllIClllle за НрllСМ во држпнjаllСТВО 110
негово вра'lунаll.с, на Судот смета нека органптс треб(lЛО да ja
имат преДВIIД одрсдбата ОД'JЛСН 14 од ЗаКОIIОТза државjНJlСТВОТО
lIа Република МаКСДОllиjа, според Koja РСIJlСIIПСТО з(\ прпем по
др>кавjанството на Република МакеДОПlljн може да сс JЮIIIIIIIТП
110 врачунан)сто,
ако сс yтnpДJl дска СipаПСI\ОТ Прll 1I0}{нссунаJl)С
lIа баРiНJ)ето за прнем
па држав j ннстпо со JJрнропупа Н.С ДllЛ
раБОТJI

I
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псиистиии-ги

1IJ111 11СТ'() 11J111 попатоци,

НСIIравн.
Имаjкп

односпо сс користол со лажпи .
: ""
"
з акопска оцрспба

I

како 11
пск а од списите на препме-гот пе про излс гува пе ка

фактот
ор гв пиге

ja

цитирапата

I1рtДIШД

воо пшто

иэ вецув апе цокази

Супот
1I01111111Т]I и прецметот вератп на повторно

оспореното рсшепие ГО
разглслувап.с 11 оллучувап.е.

ВО

,1'(1а насока,

')!'

Пресупа па Врховниот ~YJ~' па Рспублика
У.бр.3193/97 од 12.05.1999 година.

Максдопи]в,

4. Како ДРЖ:tнjаllllll па Република l\IаКСДОIIJljа, сс смета 11
лицсто КОС спорсд J~occralllllJlTe прпписи имало ДIJжаоjаllСТlIО па
Република Макепони]», а IIITO ССутпрдува 110управна ипстапкп.
Оц о бра з 11 о Ж с

il 11 С

то:

Судот наjде цска тужбата е основана.
Со осиорепото решепие опбиепа с како исосповаиа жалбата
на туж ителот изгавепа против решспието на Мииистсрство-го за
впатрепши работи на Република Макецопп]», со кос па тужитспот
му С опбиспо баран-сто за утврдувап.е на цржввршски статус па
Република

Максцони]в.

Прптоа, тужепиог орган онспил цска
рсшспието на ирвостепепиот орган е правилно 11 закопито, од
причина ппо тужителот ПС ги исполпува условите за утврдувагье

во член 26 став 1 од Законот за
држаВJННСТВОТО,
ОПIIOСIJО JlСТНОТ според ДОССГaJIIIIIП'С
ПРОI1I1СII пе
сс смста з(\ државjаПlI1I па РепуБЛlIка MaKcHolJllja. Носдно,
ТУЖСIIIIОТ орган ОЦСIIJlЛ дека ТУЖlIтелот нс е држаПР'III1Н па
Рспублика МакеДОJJнjа по нотекло, 1l0ра]{1I UITO TOj НС ГII JlСПОЛlIува
IIIIТУ УСlIОВJПС нреППJlДСlI1I 110 члсн4 став 1то\(ка 1,2113 оп Законот
за НРЖt1ВJаIlСТВОТО.
CYJ.OT lIajHe "ска Прll "опеСУВaIiJС па оспорспото РСПIСJlJlС
нс сс' 1l0 IIПУIШIIII нравилата па упрnвпата постапкп, 1I0РПДII IIITO
на

1ЧJжавjllIlСТВО,

IIРСДВJlДСНII

1

нс

С IIIНШПЛIIО

11

IIРСТlIост(~вка
. за
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соетоjба, како
прпмсна па маТСРlljаЛIIОТО право .

ЦСЛОСJlО утпрдспа
правилна

{j)3КТIIЧК3Т3

да ги почитува пачелата
11 опрецбитс за утврнувагьс на сите факти КОН сс ОП зпа чсп.с за
донесувап.е на правип 110 11законптс реII1СПIIС.
Почитувагьето
па правилата на постапката во случагот се
опиесуваа-г и па примената на член 245 став 2 од Законот за
о гшгга тв упр а вп а поств пк а, ко] "преДВIIJ{ува пск а по
образложспието
на второетепепото
решепие мораат да сс онспат
сите навоци оп жалбата.
По ко п к р с тц и о т сл уч а], од сп ис и те ир ил о ж с п и кап
прецмстот пропзлегува дека тужителот барагьето за утврдувап,е
држппjаllСТВО го попяел по член 26 од Заканат за пржавршството
на Република
Макецопп]а,
а тужепнот орган во оспореното
решение утврцил цска тужнтслот нс ги исполпува условите од
ово] член за утврнувап,е државjанстно
на Република Макепони]».
Ова, затоа IIITO таткото па тужителот с ропеп по 1903 година, 110
ПС С запишап но книгата за пржвврши
па Република Максцоии]»,
па со ОГЛС}\на топ, пако тужителот
с ропеп ВО 1928 голипа, тoj нс
потскиува ОД родител држ авгапии па Република
Макепоп и]а,
'Имено, оргапот с должен во поставката

порппи

1111'0 спорсд

цо се гп шп ите

ПрОПИСII

нс се смета

за

пржавjаlШII на Република Македоии]а.
Според пяоган.ето па ово] сун, па што основано СС укажува
по Jl3jапспата жалба 11 сега со тужбата, по коикре-гипот случа]
ТУЖСIIIfОТ 01)['(\11НС 1"11УТВРДIlЛ СIIТС фаКТII Ji пс Гl' ИЗВСЛ Н ОJ~еШIJI
1НУ1l)сБIIПТС Докаэп кон сс оп ЗIIa'lСН)С за праВlIлна "римсна
па
ЦlIтираlllfОТ 'JЛСН 26 ОП ЗЯКОIIОТ за држапjаНС'ffiОТО.
Имсно,
ЦJlтпраНIIОТ
член 26 стаn 1 ОД Законот
зп
државjаllСТВОТО на Републilка MaKcHoJlilja ("Службсн ВССIIJlК па
РМ" бр,67/92), IIреДВlIдува дска кяко државjаНIIJI на РепуБЛlIка
MaKcHolIlljfl, ВО смнсла на OBOj закон, сс смста лнцето КОС спорен

на Република
МаКСДОПJljа.
EBJlHcIII~lIjaTa
на прж(\пjаНJlТС
пп Рспублика
МаКСПОIllfjа според поссгаНlIlJlТС ПРОПIIС}I нс била урспеПl1 па
С/{III1СТВСJIнаЧIIН. Спор сн ваЖСЧКIIТС заКОВJI ВО I1СрПОДОТ ОД J 946
до 1977 година епппспцпjата се водела од страна па органот зп
DпаТрСIШШ раБОl11. Според nЮКСЧКI1ТС
ПРОППСJI после 1977 ГОПlIJlа
(Зt\КОП за др)кавj(lПСТПО па СРМ "Службеп
пеСIIпк'l бр. 19177, кака
JI ПраВIIЛI1J1КОТ за ВОДСlI,е свпдеНЦlljа за lчпкапjанпте Нl1CPl\1 П

HoCCraJ.LIIlJlTC

ПрОПИСII

IIмало

држаnjапстпо
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I

црж аIIjaните на другите Соишал истич КII републи KII родсни на
'гсригориргга на Сг'М, за изципнгьс на увсрспис за НI>жавjанство

"Служ бсн нсспик на СРМ" бр.26/77), евидешппата за држввршите
на Сг'М 11 црж аврпгитс на другите СОЦlljаЛIIСТJlЧКJI републики кои
ССроисии на територпгата
па СРМ се ВОДИво ~H'TII'llIaTa книга на
po}~cните спореи нра вилата за поде 11)е II а' м ати чшггс КНИГИ.
Притои, при заишиувап.е на рагагьето (основно запишувагьс па
п о дн то ц п за др ж а вгапство
се э а п ишу в а ат во рубриката
.
.
држ авршство, а цоиолнителна-ге промени по држ авршството се
э а ц и гпу в а а т во рубриката
"ло по л пите лпи з а п и шув а п,а 11
прпбслсшки". Исто така книгите на држввршитс водспи спореи
цотоглгшпгге прописи се заклучуваат со цепот па стапувап.е во
сипа па спомснатиот правилник, со тон што заклучспптс
КIIIIГJl за
држнвргпи се чувнат во Матичпиот ЦСlIтар и ОД IШВ може да сс
IПj\а ваат уверение за пржввгапство за пипата ЗП кон во матичната
книга па родспите нс е олбслежни поцатокот за цржввршството.
ОП lIaJlpcJ\ изложспото проиэлегува дека 110 1977 година
знкл учс шггс киигп за државjаllll
можат да сс употрсбат
за
Jlздаваll.е на УВСРСНIIС за држаВJaIlСТВО само ако но маТIIЧllIIте
КIIIIПI на РОДСНlIте нс с одБСllежаll lJодатокот за нржавjаllСТВО. Во
КОIlКРСТШIOТ случаJ, во IIЗВОДОТ од маТJtчната КНJlга на родените
за 'rУЖJlТСЛОТ издадсн ПО1990 rOHlllla стон податок за државjаIlС'П\О
lIa ер м - еФ P.J. McfYl'oa, по ОСIIОРСIIОТО РСIIIСШIС ТУЖ(';1I110Тор
<,

l'iШ тоа IЮUlIIlIТО нс ГО ЦСНСЛНJlТУ дал обра:ШОЖСIIII

I
I
I
I
I
I

OBoj РСIIJrIШl'IКII

факт,

ОНII0СII0

како

11врз

основа

НрlfЧ1I1I1Iза

па 111'1'0во 1131101\0'1'

за ТУЖIIТСJlОТ е заl1l11l1НIIО ВО
рубр"ката за држанjl1I1СТIЮ СРМ - СФ Р J. ()ва, особсно ако се
нма IIРС}\ВlЩ врсмсто lIа pa{'illl)C ва 'IУЖJlТСJlОТ - 1928 ГОДllllа ПО
111., 11 како JlITO саМJlОТ lIавснува но жалбата
п тужбатн, ОД СНСII
РОННТСJI МаКСП()IIСI\,
РОДСIII\О MHKC)\Ollllja
ОДIIОСIIО B~) максдонско

ОН маТII'шата

CCMcjCTBO,

Кlшиl

на родсните

ЧIIС IIPC:HIMC

ОП

r ...

ВII е IIPOMCIICTO

во

Г ....

ВIIК,

Прll

Кралството JугослаВlljа.
ПоврзаllО со IIрСТХОН1l0ТО,Судот смета дска ТУЖСJlIIОТ ор
ган нс го ЦСНСЛ 11 утврдупал 11 <l)aKTOT СОJ~ржаJl по IIЗВОJ\ОТОД
MaTll'lIIaTH КlIIIП\ на УМРСIIJlТС, издансн по 1997 rOHIIHa на имс па

фОрМllраll.сто

11(1

таткото lJa ТУЖIIТСJlОТ - НО Koj по руБРlIката држанjllllСТВО стои
само СФ P.J. Ова, затоа I1(1~ СJlоред 1\ОССГaJШllIте IIРОIlIIСJl, особено
168

за нржавjНIIСТНО 11(\ Феперативпа Пароппп Република
Jугосланпjа обjаВСJI на 23.08.1945 година с препвидспо дека секо]
цржавршип па Пародиа Република истсвремспо е државрпгип на
Фе дсратпвпата
IIародпа
Република
Гугосл а в и].а, а сск о]
лржавганш: на Федеративпата Народна Република Гугославирз 110
правило с 11 ДJ))капjаШlJt на 1Гаропца Република (член 1). Оттука,
Супот нао га дека туж ениот орган
нс утвр дув ал ДЯЛИ по
копкрстпиоп случа] таткото на тужителот, ко] С роден 1903 годпиа
во IJI. С Македонеп односпо цржвшапип на Република Макепоии]»,
11 со 'Гоа да сс утврцп
11 оцени дали цржавршпн
на Република
Макецопир, ПО потекло нс е и тужптелот.
3аКОIIОТ

Прссуда на Врховипот суд на Републики
У.бр.817/98 ОД 17.02.1999 голпиа.

Македопирг,

5. При утврдунап,е Н3 статуспата состоjба па лиисто во
JlIH~K3со )~ржапjаIlСТIIО треба да сс имаят прсдпиц ирописите кои
сс примспувалс 110ВРСМСТОна настапуван.с 113 стптуспипт пннос.
Он о б Р а з

с

11 О Ж

11 11 С

то:

Со оспореното решопис оцбцепа С како пеоспопапа жалбата
на тужитслот
пзгавена против решспието на Миппстсрстпо-го
за внатрсппш работи со кос с оцбиепо барагьсто па тужителот
з а утврцувап,с
11 а пржп в] а пство па Ре 11)'611 11 ка 1\1а кепоп и] (\.
ГlРIIТОН,
ТУЖСIIIIОТ ОРП1J1 OI~ClIllJI дска 'I)'ЖIIТСЛОТ не 1'11 IIСIIОJшува
условите ОД ЧJlСН 26 стан 1 ОД 3акопот
эа ДРЖilвjаJIСТВОТО
lIа
РСllу6ЛIlка MaKcJ\ollllj(\
OJ\1I0CIIO дска 11С'I1 101' споре)\ ПОССI'НIJШIIТС
IIРОIIIIСII
НС МОЖС
да се смста за држ(\вjаНJlII
на РСllуБЛlIка
MaKCHOllllja.

Судот I1l1jHC дска со
на пп'Ста на 'll'ЖIIТСJlОТ.

ОСIЮрСIIОТО PCJlICIIIIC

JlОПРСНСII

с :JtlKOIIOT

па }калбсната постапка IIстаКIIНЛ дска
на државjанство
110 члсн 4 стап 2 оп Законот.

ТУ)КIIТСЛОТ ВО ТСКОТ

баРl1 УТВРДУШНЬС
Мс

{'Утоа,

нри

ДОlIссуван>с

на

ОСПОРСIJОТО PCIIICIIJfC lУЖСJlIIОТ

ор-

i
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ган ('0 псмал ирсцвш; член 245 стан 2 он Знкоиот за оппггата
у ир а в иа поств пк а, сп о ред ко] но о бр а з ло ж с п ис то на
второстснспото решенис мора да сс оценат JI сите наводи по
жалбата. Имено, оргапи-ге 110011lllTOнс извецувале цокази по
пасока пали 'гужитело-г 1'11 исполнува условите ОД чнси 4 стан 2
оп Закопот за држанjНIIСТИОТО на Република Максцопи]» IJIIТУ пак

тоа го сгор ил второ с-гс пе нио т о рг а п пр и до пе с упан.е на
оспореното рсшспис 110 укажуваи.ата но жалбата.
Имено, тужсииот орган при утврпуваи.ето дал 11 тужителот .
ги испол пув ап условите
од чпе п 26 ста в 1 од Законот
за
прж а вга пство-го според ко] како прж а врппп! на Рс публ ик а
Македоии]а по смисля Н3 ово] закон сс смета пипето кос според
по сс г агп н п тс прописи имало др}кавjаllСТВО
па Рс п у бл ик а
Макецони]» го имал предвид само Закопот за државjаllСТВОТО на
Ф r IР J ("СлужБСII
лист на ФIIР J" бр.54 од 5.07.1946 гоципа) JI
П равилпикот за иэвршувап.е на Закопот за ДРЖilпjПIIС-П10 па Ф I-IP]
("СЛУЖ()СII лист на Ф IIP J" бр.98 оп 6.12.1946 година), кон биле по
сила во момептот на рагагье па жалнтспот 1958 година.
Имагки препвид цска по копкретпиот
случа] барни.ето за
утврцувшье на државгапство е поднссено од лице кос С усвоспнк
ОН нржавjаНIIII
на Република Максцони]»,
Судот смстн дека
оргаllllТС трсбалс
да flI Jlмаат
ПРСДВIIД 11 одренбllТС
за
.
.
држаВJaJlСТВО кон сс однссуnаат на УСВОСНIIЦIIТС на држаВJlllI1I на
. Рспубл 11 ка rv1акеДОlllljа.
Од друга страна пак, по член 4 ОД ЗаКОIIОТ за држанjанстно
11« РСllуБЛlIка Максдопиjа е дадсна МО}КJIОСТ странката
да бара
YTBPHYIHlll,C
на држаnjапстnо 110 потекло доколку ГlI ИСПОJIнупа
УСЛОВlIте I1РСНlшдеНII по заканат, па Судот смста дека фаКТII'lкатCl
состоjба

ОСТflllала IIСIIОТIIОJlIIО УТВРДСllа пораДIl ПJТО OCIIOPCHOTO
PCIIICIIIIC го IЮIШLlП11 IIПРСДМСТОТ враТllпа повторно раЗГJlСДУВЩЬС
11 ОДЛУЧУВilll,С.

J"Ipecy.n.a на

суд lIа Рспублпка
у .бр.3402/97 ОД 3.02.1999 ГОДllпа.
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ВРХОВПIfОТ

МаКСДОlIнjа,

6. Лицсто родено па тсрит ор иргта на СОI(lIjаJlНСТJlЧК1)
Република Ма кецопи] а чии родители имаят различио рспубличко
,
ДР}КalJJШIСТIJОНОмоменгот па псгопптп раган.е, 110IIIIТУ еДСНпсма
држапjаllСТIJО па СоциjаЛllСТll'lка
Република l\1аКСДОlllljа и нс
епрсдслиле лстсте да стекис рспубличко прж ап] апство спорсд
зпнпшгг на републиката
'(ИС др>капjаrrСТIJО имввт,
СС смета за
држuпjаllllll
па Република
Макслони]»
сппрсд Досегашните

.

11I)()f 111СИ.

Од о бра з

11

о

Ж С 11 JI С

то:

СУНОТ наjпс дека тужбата

е осиовала .
. Со оспореното рсшспие оцбпена е кико псоспована жалбата
па тужигслот поднсссна против решенпето па MJlIIIICTCPCTBOTO
за впатрсшпп работи, СО КОС па тужптслот с опбиспо баран.сто
за ПРИ'СМ по држанjНIIСТВО В3 Република Макспони]а. Притоп,
тужеппот орган оцспил цска првостепеппот орган цопсл за конито
рсшспие СО ОГЛСП цска тужителот нс ги исполпупа условите за
утврдуиап.с на црж ашаистпото на Република Максдони]» спорсц
члсп 26 стан 1 11ЧЛСН 4 стан 1 и 2 ОД Закопот за државjаllСТВОТО
на Република
Максцоп п]«, IIIIТУ пак условите за прие м ВО
ДР)J(авjапство 110 'ШСН 26 стан 3 од истпот закон.
Суцот lIajHc цска оспорспого решепие е псзя копито.
Имено,
со гл а с но со чп е п 26 СТ()В 1 од ЗаКОIIОТ за
цржввршството на РСlIублнка 1\1()KCHolIlljn,("Служ6СII
BCCIIIIK 11(\
РМ" 6р.67/92) како држанjttllllll
Н() РепуБЛJlка
MaKCHOIJHja во
смнсла на OHOJ эакон," сс смста ЛШ~СТ'() КОС спорен поссr'llIl1fште
ПРОПIIСП имало нржавjннство
lIа РСJlуБЛIIК(\ Максдонпjа.
СоглаСIIО
(lJIен 7 стап 1 ОД Законат
за државjаIlСТВОТО lIа
СРМ ("СJlужБСIl BCCIfIIK па СРМ" 6р.19/77) државjанство на CP~1
стсюrУВ(l )\СТС JHTO С ронсно П() ТСРПТОРIIj()та на СРМ, а "сговите
РОНIIТСJlII JlМП(1Т раЗJlll'JIIО

репуБЛtl'lКО

}(РЖ(tпjИIIСТВО, 110IIIП)' сне 11

нема J\ржапjаllСТПО IJ(l СРМ, ико РОНIJТСJlJlТС НС ОJlРСJ\елат
пстето ·дп СТСКIIС рснублпчко
J(р)к(шjанство споре}\ заКОJlОТ 1111
РСIIуБЛНК(JТ(l ЧIIС ПРЖ(Jвjt1f1СТПО IIМ:\ еден рОJ~ПТСЛ.
ОД IIIШ

110 KOJlKpe'llI1IOT
дека

ТУЖIIтелот

СЛУЧ(1j ОД СШIСJlте 11(1 вреДМС'тт

с роДсн на 6.12.1955
,
!

ГОj\ПII:t

по

IIРОТlЗJIсгупа

МаКСj\Оlшjа

I Н!

JI
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псговитс роците ии ВО времето на неговото ра ган.е како и В()
момспгот на оплучувап.сто 110 барнп.сто во коцкрстпиот случа],
имало различио рспубличко ДРЖ(tвjаIlСТНО
Jf тоа таткото
е со
прж авганство на Р. Срби]а, а MajKHT3 со држниршство на еР Црпа
Гора. Притоа, JlIПУ СДСНОД ролителите ПС определиле тужптелот
да сгск пс прж авршство
СJlоред закопот
на републпката
чие

држнвршство имаат тне .
И покра] тоа пгго СУ){ОТ укажувал на овнс околпости во
прстхоцпитс ПРССУДJl, сепак тужениот ОрГ'НI ja ДОНССС оспорспата
одлука спротивпс на забелсшките
на судот. ЗИТОС\ суцот смета
цска сс исполпсти условите ОД чпсп 63 он Закопот за УllраШIIIТС
СПОРОВII за 110lllJlIIтуваll,С на рсшепсито па тужсппот орган 11на
решснието на Мпнистсрството за виатрешпи работи 11ДОIIССУП<lIl.С
IIpccYJ\t1 он CTpalIa на сунот за РСIIШННfI,С на уrrРСНШflТli работа
Имено според член 63 од Закопот за упраШIIIТС СJlОРОПII,
ако паплсжниот орган по пошпитувап.етоив управпио-г акт донесе
управси акт иротивпо на правното сфакни.с на судот 111111 ПРОТJlВIIО
ин забсле шкпте па СУНОТ но иоглец на постапката, па тужитслот
КС поцпссс нова тужба, Суцот
го IIОIIIIIIIТII оспорепиот акт JI
по JIраВIIJlО сам КС ja РСIIIII РRботата СО пресуда. Такпата ПРССУJ\а
во сс го замснува
актот па наДЛСЖJlIIОТ 0PI'ltJl, За наков случаj
сунот го Jlзвсстува оргаllОТ llIТO врпш надзор.
l/IMajKII го JlреДВIIД погорс IНIИС/\СJIОТО , IIрII ОДllУЧ)'Шll1)СТО
НО OBOj нрснмет,
CYJ(OT JlСJlОСрСДIIО
го ПРIIМСНJI Законот за
нржавjаllСТВОТО
IJРИ IIITO СО онаа НРССУДН соглаСJlО
ЧЛСН 63 од
ЗаКОIJОТ
за унраШlJIте
CIIOPOBJI КОНСЧIIО ja pCIHaBft УlJравната
работа, зараДII IIСllOстаНУШllI,С по IIреСУДIIТС па супот, ОДIIОСIIО
СОI'ЛClСIIО член
26 стан 1 оп Законот
зи државjl\I1СТВОТО
на

ке

ГСlIуБЛlIка MaKcHolIJlja

УТПРJ\II

дека

ТУЖIIТСЛОТ

с l\ржавjаllJfН

РСllу6ЛIIка МакеПОJlJljн
JI СОГЛf1СIJО со ЧЛСН 24 ОП
ОНЛУ'III на сс заllJlше
во СВlЩСНЦJljата 11а држнвjшштс

на

ЗНКОII
РеllуБЛlIка

НСТНОТ
на

J\1aKCl\OlllljH.
Со оглсд на ССТО IIЗЛОЖСНО,СJlсдупаlllС СУНОТ Пf1 ОПЛУ'III КПКО
ВО II::JPCKllTH lIа онаа IIрссуда СОГЛf1СIIО члсн 63 од ЗаКОIIОТ
за
Уflрашштс

СПОРОIНI.

Лрссуда на
ВРХОВПIIОТ
СУД на РспуБЛlIка
у .бр.J 142/97 ОД 13, J 0.1999 ГОДIlна.
172

MaKcHolllfja,

7. ДржзвjalШТС

на ДРУI'IIТС рсиубликн
110 ппр а ис шшгга
c(r) I) J И д()ж:шjШIIIТС на норапеш пата C(I) 1)J мпжит да стекиат
државjаllСТНО на Републина
l\1аКСДОlllljа , ако помсгу ДР)'I'НТС
услови имаат 11 IIриjаllСllО жипсалипгге
па ТСРИТОРlljатз
на
})СllуБЛlIка Мак еиопи]»
110 момспто г {13 ппди е сун а п.сгп Н3

биршьст«.
Од

о бра

з 11 О же

11 11 е

то:

СУНОТ паjдс цска туж бата е основана.

РС 111С пие оцбиени с кико иеосповипа жилбата
на тужитсло-г поднсссна
протнв решенпето на М ппистсрството
за впатреиши работи, со КОС оцбисио С барагьето 11(}туж птспот
з а прием но држапjаllСТВО на Република Макепоипрг.Притоя,
тужспиот орган оцснпл дека првостепсниот оргап цопел знкошгго
рсшспис
согл аспо член 26 од Законот за нржпвjШIСТf\ОТО па
Република Максцопи]» со оглед цска тужителот нема JJРlljаПСIIО
ж ивса и ипгге на тсриторшата
1Н) Реиубл ик а Мпксло пига во
Со оспореното

МОМСIIТОТ на понпссувап.сто па бнрагьсто.

СУПОТ смета пска оспорено-го решенис НС С закопито JI со
НСТОТО С поврсцсп энкопот.а
пораии погрсшпо 11 псцслоспо
утврцспа фактичка
состорба пораци IIIТО погрешно С примеието
11мнтершалпото

право.

Согияспо член 26 стан 3 ОД3ИКОJJОТ за

државj(}IIСТIЮТО

на

РспуБЛlIка
MaKCJ~Ollllj(\ ("Службсн
ПССНIIК )I(} РМ" бр.67/92),
нржавjаllJlТС
на ПРУГIIТС рспуБЛJlКII ВО JJOIHIIICJHIJHTH СФРJ 11
државjНlIlIТС
на
1I0РИIlСIJIJIН СФРJ кон имант П(JlljаВСIlО
ЖJlвсаJllIIlIТС на TCPIITop"jaTa lIа РепуБЛlIка tv1aKCl\Ollllja. МОЖ(}Т
на етскнат НРЖf\вjаIlСТВО 11(\ РснуБЛIIКИ l\1aKCl\OIlJlja ако во рок он
1 ГОПШJa 110 ВJlсгуваll,СТО во CIJJH\ IH1опоj заКОII )lОНlJссат ()аран)с,
докол КУ Jlмаат 11OCTOjа 11IIЗВОР 11(1средства. се I10JlIIOЛСТfIIl 11НО
I10ДJlССУВНН)СТО на бараll)СТО
заКОIJСКII
ПРССТОJУПИЛС
TCpllToplljaTa
на РСIIУUЛlIка МаКСj(()lшjа lIаjмалку 15 ГО}ЩIIII.
СОГJlИСПО

ЧJlСН

12 етап 1

JI

2

од

Заковат

за прпjИПУППfJ.с

lIа
па

ЖllВСaJlПlIlТСТО 11 прсстоjУВ(tJlПIIIТСТО пи ГРИ{'ИJlПТС ("СлужБСIl
ВССIIJlК на РМ" броj 36/92), МИНIlСтерството зft 8JJiiTpCllfIIff РП()ОТJI
ВОДН сrнЩСIII\нjа

за ЖIШСИЛIIIIIСТО,промсната

па пдрсеilТИ на CTilJJOT

I

17]

,

,

,~
,1

согпаспо СО пропшпапите
ст а пд а р д и во с о гл а с ио с-г СО з а к о по-г. Евипе и ц и] ата за
ж ивеал ипггс-го МОЖС да сс воци и ПО евидспциргга за издапепн
лични картн.
Согиасцо член 1 ОД Заковот за личиата карта С'Слу)кБСII
нсспик на РМ" бр.8/95), личната карта с [авпа неправа со ко]«
11

за прсстогупал иштсто на грагапиге

помсту цругото

СС

цокажува

JI

жпвсалиштсто

на граганипот на

Гспублик а Макспошна,
а согласпо ,'11ICII 14 ОН истпот закон,
Ми п и стс рс-гво то за виатреиши
работи
поци с видснпи]в
за
издацсшгге пич 1111 карти согласно со утврдепите ета нда РДIl 11
законски прописи.

130 копкретциот

случа] основано тужитслот

укажува по
туж бнта цска органптс погрсшпо утврпиле дека псма прпргвено
ж инсалиштс на териториргга
на ова,

тужитс

изпадспо
годпиа од

кон

тужGата
приложи
ДОКПЗ - упоропис
ОД Мпппстсрството
за впатрешпи работи ОД 2б.О1.1993
кое

лот

на Рспубпика Максцопи]а. Во НРIIJlОГ

.

[асно произлетува

цска тужитслот

.

е со JlОСТОjапо

место на живссгье по Б. на УЛllца I-III. Судот смета цска ово]
показ ja цовсцува ПОД сомпсвац.е утврдспата фактичка еоетоjба
ОН страна на органите 110 оцпос на околноста пали тужи-гсиот нма
пршавепо живсалипгге на терпторшата на Република Ма ксцоп IIjа
)IJ1J1 IIС. Ова, особсно IIП'О СВIIДСIIЦlljата за ЖlIвсаЛlIJlIТСТО ja BOHII
нетнот

оргаll

.

.,

KOJ Jlздапа 11J111'1I111.кар'lll пмаjКII 1'11прсдшщ погоре
1~I1TllpaIlIlTC 'IЛСН 12 ОД Законот за ПРlljаНУПflll)С на ЖIШСaJlIllIlТСТО
IIl1рестоjуваЛlllIlТСТО
на Грftfаllите 11'UlCli 14 ОД Законот за ЛJlчната
карта, па O'ITC:lMY ПрОТIIВРСЧlIоста мс('), доказите
IlрСПМСТОТ
11 тоа мсгу
погорс
ЦJlТllраното
IIЗВССТУВflll,СТО дека
J1Н'IIIII

ТУЖIIТС1l0Т нс е завсдсн

ПО СIlJlСIIТС на
упеРСНJlе 11

во СПIIДСIII~IIJата

па

картн.
ОН

ОШIС ПРНЧIIНJI, СУДОТ го IIOIIШIJТII OCIIOPCIIOTO PCIIICIIJlC 11

предметот
го враТII на ПОНТОрlIО раЗГJlСПУШНI>С 11ОJ(ЛУЧУПaIl>С на
ТУ)КСШIOТ орган

11p~cyдa lIа ВРХОППIIОТ суд па Рспубл нка М nКСПОII Jlj 3,
У .бр.2806/97 ОД 29.09.1999 ГОДlIна.
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8. ОдоБРСllllС за набвиупшьс

пруж]« нс мпжс да сс издяде
(или дпзпплпта за оруж]« кс МУ СС олзсмс) 113 лице додс ка протип
пего сс ПОДИ прскринэ чпя ПОСТ31ШЛ за прскрнгок што го праня
нсподпбсн за ппседушпье 11 нпссп.с на оруж]«,

Он о бра

3

СУНОТ lIаjпс

л

О Ж

е

11 11 С

П3

то:

цска тужбата с основана.

Со оспореното решепие опбиепа е кико псосновапа жнлбпта
па тужптслот поппесспа против решсписто па МШIJIСТСРСТВОТ'О
3(1 ппатрешни работи - Гранска управа за .впатрешпи работи,
а
со кос па тужитепот му било оцэемепо оружjето - повечка пушка
марка СУ ХЛ М-85, калибнр j 2 мм, со фабричкп бро] 0192781 JI
дозволата за поссцувап,с JI посеп.е оружjс бро] 25107 издадсна од
ГУВР С. на 1б. f 2.1994 гоципа. Прптон, тужснпот орпш онспил
нска приостспе по-го рс шспие с закопито
бпдсjКII тужитслот
С
пепопобсп за посспупан.е 11 посегье таков ШЩ оружjс ОД иричипа
111'1'0 протип ПСТНОТ С нодпесспа
прекршочпа прпртва 6p.154-116
он Н.О 1.1996 гоципа.
Суцот паjпс дска оспорспото решепие С псэвкопито,
ОД

.

прll111111а што органите
па управата
погр ешпо Ja утвр днис
факти-гката cocToj6a JI Вр3 основа на истата го примениле за конот
на пггста на тужитсиот.
Имено, согиасно член 20 стан 1 ОД Закопот за пабавунап,е,
1I0ссдуваll,С JI IIOCCIIJC оружjс ("Службсн веСIIIIК на СРМ" 6р.22/81,
15/83, 51/88 11 "Служ(5СIl В?СJlIIК 11(1 РМ" бр.2GI93), оружjсто 11
.
. ,
МУIIIIЦIIJата, како JI J\ОЗВОЛ<lта З(\ ОРУЖJС КС СС ОДЗСМ(lТ ако 11(1 СТ(I1111
пскоj од случаитс ОН II11СII9 ОП TOj закон.
СОГЛ(\СIIО члсн
9 стан 1 ТО11ка j ОД Jlетнот 341КОII, OJ\o()pCIIIIC
за lIабавувнн,с оружjе нс може на сс 113ДЩ\Сна ЛШ\С кос с OCYjtCIIO
за KP"BIP1J10 I\С1IО, НЛИ С каЗIlСТО З(1 IIpCKplIJOK
1111'0 го IIраВII
IIСIIОj(оБСJl за Jlоссдуван)с
11 I10ССН)С оружjс,
JlЛВ укнжув(\ на
МОЖIIОСТ за злоупотреба 11(1оружjсто НЛН З(1 врсмс ПОJ\ска сс ВОНlI
ПРОТIIВ 1'0(\ ЛIlI~С КРПВJlчпа

JIJlП ПРСКРIJlОЧП(\

КрIШII'НIOдело JШII ПрСКрIlIOК.
Во КОlIкреТIIIIОП случаj органитс
ПРОТIIВ

ТУ}КIIТСJlОТ

е

I10HJlCCCIHl

постанка

па унрпп(\та
ПРСКрНlочпа

эа 'ГпКlЮ

УТВРНIIЛС ПСК(1
ПРJJjаВ(i

11

i
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IlP"MCIIYBajKJI го ногоре павспсииот

цо з и о л а т а
постосп.сто

за

по

сс

дуи

а

и.с

на прекршочпв

прскргпочии

11

п о сс

член му го одзсле оружjсто
п.с

)1(1 НСТОТО.

Мс

гу-го

И
а,

приртва пе зпа чи и повепуван.с

на

затито тоа С можно само СО I10НlIссунан)е
на биран.е ОД овластен орган или онггетспиот- согпаспо ЧЛСН 133
ОДЗаконо-г за IIре криюци што важел во времсто на подпесуватьето
па ирскршочпата
IIpllJarHl 11 но текат 11(1управната постапка, а
1I0СТ311Кl1,

е прецвидепо 11 СО сега важсчкиот Закон за IIРСКРШОЦII
("СлужБСII веспик на РМ" бр. 15/97), ВО члсп 48. Прптоа, органите
на управита трсбале J\a утврдат пали по поднсссната преКРlIючна
приртпа с поппесспо 11 бара и.с за повсцувап.е па прскршочпа
постаика. кое нспгго органите пе ГО сторилс, а КОС нак е ецсп ОД
НСТОТО

закоискнтс услови но смиспа на горешггираппо-г
на оружтсто 11цозволата.

ЧЛСНза опземан.е

Прссуда на Врхопнпот сун на Република
У.бр.979/97 ОД 1.04.1999 годпиа.

Макспопи] а,

9. Но мати-шата
книга па родсните само ирз псипиа Н3
РСШСНIIС
се звишие рагшьето на цстсто, ако тпа с IllHtjallcllo
после ЗО дена ОД пспот па иастаипт, 110 само ако то] настаи с
ппткрепсп со донази.

ке

()Д О

бра

з

11 О Ж С 11 11 С

то:

СУНОТ паjде цска тужбата

с неоспована.
Со осиорсното решепие опбпсна е како исосповапа жалбата
на ТУЖlIтслката IIOДIIСССШlllРОТНВ PClIlClIJlCTO на МIIIIIIСТСРСТНОТО
:Нl BHHTPCIIIIIJI раБОТI1 - Управа 3(1внаТРСIIlII1I раБОТJI -Т., а со кос
нс е о)~обрсно заlllllllУВНlI,С
11(1pa('tlH.c во MaTIt'1JllaTa КНllга на
ронеНlIте на малолетното дете на ТУЖIIТСJlката родсно ПОII брак 11

во домашни

условн.

ПРlIтоа,

ТУЖСIIIIОТ

ОРГftН

ОЦСНJlЛ

дска

ОРП\II ДОIIСJI за КОПIIТОРСJlIСllпе соглаСIIО
ЧЛСН 22
ОДЗаКОIIОТ за маТIIЧllата С1Шl\еIlI\нjа со оглсд дека ОДIIЗВСДСJllIте
ДОКf\ЗII )IC IIРОllзлегува
дека малолетното дсте с ронено на
ТСРJlторпjата па ГСlIуБЛJlка МаКСДОIlпjа на деп 17.01.1996 ГОНlIна.
ПРВОСТСJlСIllIOТ

СУНОТ HajHc
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дека оспорено'Го

РСIJIСIIПСе заКОIIIIТО.

'ШСН 6 стан 1 ОП Закопот

за митичната еиипепцп]»
("Службсн нсспик па РМ" бр.8/95 ) РИ гап.ето на дете сс IIр"jапупt1
писмено или усно па записпик ва маТllчарот ОД матичпото IЮltра'IJС
на кос сс родило НСТСТО ПО рок О}( 15 дена ОД цспот 11(}рагаи.ето.

Согласпо

Согласно чле п ? стан 2 ОП паведепиот закоп, зи цете кос нс
е родсно по здравстиена оргапизнцп]а пршавувап.ето го врши
таткото
на петето, олиоспо лииата во '111) стап цстето СРОНСНО,
MnjKHTa Н[ТОМ кс бнце способна за тоа IIJШ элрапствепиот
работник

ко] учсствувап Прll иоролувап.сто. Ако 1'11нема навеяспите лица
111111 пе сс по можпост па прпршат, рагап.ето пп детето може да го
.
прпртпп лицсто кос дознало за тов.

Согиасно члсн 22 ОП пстиот эакоп, ако рагап.с 111111 смрт сс
НРIIjаlШ по истекот па И) пепа ОД пспот па иастапот, запшпувап.его
но матичпата книга сс BPIJIII само Вр1 осиова па решепие.
Во коикрс-ппю-г случа] ОД списите па ирсдмстот сс глсци
итслката
како MajKfl на малолетното
НСТС, IIJГГУ
пппсто кос сс НСКl1арнра како татко па петето, питу пак IIСКОС
друго лице согп аспо члсп 7 од Закопот, ис го 1IJ1l1jnПIIJJСрагип.сто
на пстсто IIf\ MaTlfllapOT од МiПl1'1II0ТО
понр(}чjе 111'1кос СС ронило
дстето
во заКОIIСКJlОТ рок оп J 5 дспа 0)1. HCIIOT на ра('аll.ето,
цска

IIIITY туж

со

ПРСНВJщеll

НОГОРС ЦIIТllраНJlОТ

'JJlеll

6 од законот.

11MCIIO, Т(}ТКОТО па М(}JlОЛСnIОТО петс, топ го сторил пурп
ВО мессц
OKTOMBPII 1996 ГОДIlна ОJ\IЮСIIО девет МСССЦII носле
p(}fallICTO 11(\пстето. Во таков СlIучаj JlM(lj КН го ЩJСJ(ШЩ ЧJlСН 22 он
Заканат мажно с заllllНlуваll>С во маТIIЧШ\ТП КНllга само Вр3 OCIIOBa
lIа PCHIClIlIe. IIо за на се донссе
та кво peIlICll1IC JlСОПХОПIJОС па сс
докажс нска дстсто с РОНСНО 1Н} TCpIITOpJJj(}Ta lIа PClIyfillJlKH
MaKC}{OJlllja

на ТО~IIIО YTBPHCIIIl пата,

но

сл)'чнjот

KlIKO IIITO ТНРНII

ТУ)КIIТСJI ката J 7.01.1996 ГОДlIна.
(),\

нока:НI

нрсдметот сс ГЛСJ((i HCKlI IIC СС ПР"ЛОЖСIIII
ОД кон можс Д(} сс утпрдат опне ф(}КТII, па ОРПНIIIТС
CIIJICIITC на

кога го ОНОШIС

IIР(}111111
110 ОJ\ЛУЧIIЛС

бllР<Н',СТО

за )'IIIIC во М;ПlfЧllата

КlIIJ['a )1(\ POHCIIIITC на фак-гот ра('НIl,С пп малолстното
'IУЖJlТСJlкатп на ДСН 17.01.1996 ГО)1J1IШ.

При

ОНJJучуваll,СТО

Сунот

[11 цеНСJJIС

наnОПIlТС

НСТС lIa

во 'Jужuата

дска тап го РОНllла детето
па TCPJlTopJljaTa
П(} РенуБЛJlка
МllКСДОIIJljа IШ 17.01.1996 ГОНlIlIа за 1111'0 како ПОК(}111 но IIрllЛОГ JШ
ОВIIС павоДи ['11 п(}всдупа петите опне докаЭII кон биле Jl3ВСJ\СIШ
11
I
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.1

ОН оргаНJlТС Врll YTl\rJ~YBall,CTO на фактпчката
состорба
(иэ.ле з ц о-вл еэ п п визи п а име на туж итслка-га,
потврла од
Мсц и ц ии с к ио т ЦСlIтар по Т., э а п исп п к за при з пнв ан.е на
ценстп

татковство. ЗalIllСII.Ш'1I за сослушувап.е на CTPf~IIKIITC, потврла за
ириврсмси
IIрССТО] на име на туж итспквта
и лична карта за
стравец )1(1 име на тужителката). Ваквите навоци Суцот ПСможеше
да ги уважи од 1I11J1'11111(.1пгго од ноказите
нс IIРОIIЗJJсгуна
дека
туж итслката била по Република Макецопп]» на цепот за ко] таа
ВСЛIIдека го ронила цстсто. Имено, тужителкатв
нема показ пека
во то] IIСрИОДзаконски пресгогувала на териториргга на Република
Максдопи]а оцпоспо нема одобрепие за привремеи просто], питу
пак лична карта за страпси согласпо член 20 п 63 од Закопот за
лвижсп.е и прсстоj па страпиитс. Вакни цокази таа припага за
псрпоцот кога истето веке било на возраст ОД 8 мссспи. што сс
описсува нак ДО пзлсзпо влсзпитс визи, Судот смета цска J,CTIITC
не се показ дека тав вл е гп а во Ре пу бл пк а MaKCHolI:llja 11
ВО пернодот

I1рсстоjуиtlла

Koj како факт с

ОД зна'IСIJ.е

за

IIра~ШЛIIО

во IIРIIЛОГ lIа ССТОова ОДII 111I0тврдата од
МСНIII~IIНСКlIOТ ЦСlIтар ОДТ. ОД Kojn ВРОIIЗЛСГУВf1дека МНЛОЛС;1l10ТО
.
.
дете IIС с родено на датата на KOJa РОДlIтеЛlIте ГО ПРIIJаВУJНtaт.
ВО СJIучаjот.

РСlпапаll.с

Со оглсд
ЗаКОIIОТ
нрссудата.

за

на

IIзложеното,

УlJраПlIlIте

спорови,

соглаСIIО СО '(ЛСН 42 стан 2 ОД
СУДОТ ОДJlУЧII ВО Jlзрската на

Прссуда на НрХОНlIlIОТ сун на РепуБЛlIка
У.бр.1383/970Д 21.04.1999 ГОДlIна.

1(). Времсто
IIРIIЗllава
ОIJРСДСJlСJШ

Он о () раз

Jlс'<упаll.С ЮII<О lIojllll'<, IIC СС
IШ 1l0CIIIIOT рок
само
110 КОНКРСТНО

IJOMIIII3TO

но СllУЖСН.С
случаll.

MaKcHollllja,

113

11 о ж е 1111 С ТО:

СУI\ОТ паjдс дека тужбата с ОСIIOПНIlt1.
Со ОСIIОРСНОТО
РС(I1СIIIIСодбllспа с како IlСОСIIОПШIНжалбата

на 'IУЖllТСJIОТ поднессна ПРОТИВPCIIICIlIICTO па Поjпата
кое ПРСКIIНClТОму С СJlУЖСII)СТОlIа поеНIIОТ рок па
178

1I0НГГП, СО

'I-У)ЮIТСЛОТ ПО

АРМ во трасн.с ОД 4 голиии. Притоа, тужеииот орган онспил
цска првостспсппот орган допел закоппто решсипе согласно СО
члсп 9 стив 1 точка 1 ОД Правилникот за времсто 11начипот 11(1
упатувап,е
па рсгрути-ге
на отслуж уван.е па во е п и о-г рок,
опи а гап.е то 11 пр е к ип о т на сл уже гье то на во е п и о т рок 11
оги упггап.с-го па вонишптс од пос гога и ио-г соста п на ЛГМ
("СлужGсп веспик на РМ" бр.34/92, 16/96), со оглед }{СК(} туж ителот
CT(\11I111
врсмепо неспособеи З(\ воепа служба пораци болсст ко]»
п астаппл а прсд прпе мо т по постогапиот
состав 11(' ЛГМ, а
вргпеп.ето па воспата служба немало плнjаllпе па влогпуван.ето

па болеста.
Судот смета пека оспореното решепие С нсэвкопито,
а
поради непелоспо утврцспа фактичка состоjба, како 11иогрсгппа
примспа на матсриршпото ПрIllЮ.

Од пзвршспиот УШЩ

списите на прсдметот, СУНОТ смета
на утврцеп итс ф актп постоп противречпост
ПО

дска по погпец
оцпосно по оцпос пи III1ШIПТС суштссгвепитс
непелосно утврцспи.
АИН, зато а 111'1'0оргаппте

Т011КП

JI

истптс сс

од еппа стрина утврцилс

НСК(1

тужителот ВРСМСНОС нсспособсп за служсгье по восните сили на
АРМ поради болсст оц ко]» тужитслот се разболеи ПРСН прпемот
во посторишот состав АРМ JI цска на IIсjЗlIIlОТО HlIOIJlYBf1I1)C
IIС,.,fало
[\JJпjсlllJlС npIIICJ()CTOна посната служба.
Мс(),тоа од друга страна
во CIIIICJlTC на прспмстот
сс паоrа како }\оказ }{O}H\TIIIIOT ЛIJСТ за
СЛСПСIЬС 11(\ зпраl~СТПСIIата
состоjба
на воеllllОТ оБВРЗlIlIК _
'I)'ЖIIТСЛОТ, ОД KOJ JHCIIO се глсда дскн ТУЖIIТСЛОТ С OI\CflCT како
способен за служб-а по ЛРМ и ВО IJСТНОТнс е РСГIIСlрпраlll\ IIIПУ
СПШl болсст врз OCJlOBa па нреглсдот на ТУЖIJТСЛОТ прн поа(-ан,сто
. во носната CHIIIIIII~l\, а СОГЛИСIIО члсн 9 оп ПраВШlIlIIкот:за
f-,fСР"ЛНТН

за ОЦСПУВЯJJ>е1Н!ЗДРЮ~СТНСlJитаспособност на РСГРУТlIте зи восна
слу)кба (IIСлужБСII ВССIIIIКJ~aГМ" - lIоссБСJI Сл]lужБСII ВССJlIIК бр.9/
92).

ГIрп таква

состоjба

на раБОТlIте 110 МIIСЛСIЬС 11(\ Сунот
ПО'I]JсБIlП С поссбll(l лекnрска апаЛпза на I1сторпjата 11раЗJюjот 11(\
болсста Kaj ТY}KIlTCJJOT.IIc С ДОВОЛВОсамо да се КОllстаТJlРП дска
ТУЖIIТСЛОТ
боледувал ОД еХIIIIОКОК па белпте дробовп Jlред
присмот по ЛРМ, па, слу>кеп)сто па IJОСIШОТрок па JlСТIIОТ му е
/
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JЮ

'Сl>аСII.с ОН 4 гоцпии,

сметано

помипа-го на лскувагье 11 цомацшото болецувап,е одобрено ОД
падлежиата Восно-лекарска комиси]а по исриоцот 0)( 16.10.1996
03,03.1997 гоципа нс му с призна-го но служсн.е па JЮСIIIIОТ рок.
Притоа, нема образиожсние
зопгго е постаиспо така ако се нма
иродвиц члсп 18 стан 2 точка 1 0]\ Правилникот
за времсто и
ДО

пачипот на упатуваи.е на рсгрутитс на отслужувап.с на воспиот
рок,

олп аган.сто

11 НРСКIIIIОТ па сл уж сп.ето па воспиот рок и
отпупггап.ето на BOjlllll~IITC ОД посторшот состав на ЛРМ, СIIОрСД
рок ВС сс смета само она врсмс
111'1'0воршкот
1'0 поминс па лскувап,е 11 болснувяп.е поради
поврспа или друго опсспособувап,е прсдпзвпкаио со Нflмсра да ja
KOJ, во служсп.ето

на восшюг

кс

олбегпе носната служба или завргпи иекор, должиост
р аспо рспе п па полсспа
пр авосплпн пресупа.

должпост,

ако

111111

да биде

то а с утирпспо

со

Во копкрстпио-г случа], а па што се укпжува 11 НО ОДГОВОРОТ
на тужбата, нс с снорно цска боиоста на тужитсло-г бlf1lа открнсна
но ПРJlСМОТ
на ОТСllужуваll)СТО
на ВОСННОТ рок нрску
СlIlIман)с IIЗВРНIСIIO но АРМ, со (Н~СlIка IIМIIСllСII)е
нска БОJJсста настаIIllла врсд НРIIСМОТ по ЛРМ, бсз КОНКРСТНII
фаКТII 11докаЗIl за тоа.
фJlуорографско

ОД ТНС нрн 'ШIIII СУДОТ ГО llOIШIlIТII ОСIIОРСIIОТО PCIIICIIIIC 11
IIPCHMCTOT 1'0 нраТII lIa IIOBTOPIIOраЗГllсдуваlJ)С
11ОДЛУЧУШlll,С на
'I)'ЖСIIIIОТ

0prl\lI.

Прссуда
lIa ВРХОНIIIIОТ суд Н(1 РСllуБJllIка
У.бр.l027/97 он 24.03.1999 1"0)~IIШ1.

11. IJСIJIJIt:JII:.шан.сто lIа
lIa IJOCIIO У'IIIJ1III11ТС Сllоред

IIОIННIСШIlIf()'f
I

на

Зal{f)JlIIте

ню

н другите

MakcHollllj(1)

статус РСI1}Уl'~IIIfТОI\1СЦ
Закон за IJOCIНl оБJJрска,

СТСКШ1ТIIОТ

с СIlРОТlШIlО ан! У(.'ТШШОТО IШ'.СJlО за

I
I

он

J 6.10.1996 ГОДШШ,
со тоа 111'1'0 времсто ОД 15.Q7.1996 - 16.10.1996 година му е иризпато
во с лу ж е н,с на во е н рок. ,9н друга страна
ОД списите
КОН
прсцмстот
произпегува
цска тужптслот
с унитен 11 примеи па
лс кувап.е во Поената болница со статус воршк Прll пгго времето
прскипато

IIIJOIIIICIf.

забрана

113 lIопратното

деjCТJIО
I

Он о б

r а 311

О Ж С 11 JI С

то:

Суцот наjпс ДСКН туэкбата е основана.
Со осиорепото решопис олбиспа е како неоснована жалбата
на туж итслот поппесена против рсшенпсто ня Министерството
за олбрапа-Поцрачии
сцпницп за онбрана ва 0111IITII 11(1 1II 1, СО КОС
С оцбиспо баран.сто на тужитсиот
за ослободувап,е ОД обирската
за служеп.е "Н воеппот рок ВО Армиргга па Република Максдоии]а.
ПРНТО(1,

тужепиот орган оцспил пека првостеиеппот орган цопсл

законито регпсипе, СО оглец цска тужптелот има запршсно повско
оп сдпа, а 1I0малку оп ДВС голиии пгколувап.е ПО срспно ВОСIIО
учиниште, порацп игто НС го псполпува уоловот ирепвицсн ВО член
38 он ЗаКОIIОТ за поспита обирска.
СУПОТ паjпс

дс к а со оспорспото

p~IJJCIIIIC С ио врсис п

эвкопот на пгте га па туж итспот, порвпи следпого.
ВО ЧЛСН 52 стан 4 ОД Уставот НИ Република Макепопи]», е
утврцепо иска энкопитс 11 цругитс прописи нс можнт па имаат
повратно легство, освен 110 псклучок,
во случаи кога с то а
ионоволио за гра га 111гге.
Спореи ЧЛСН 5 ОД Уставнио-г Закон з а спровспуваи,е па
Устават ни Република Мп ксцопи]», lIocTojllJJTC
соjУЗIЩ JlРОШIСII
сс IIрсзсмаат како РСlIуБЛJlЧКII СО lIаJ\ЛСЖIIOСТIIТС IIn ОРI'ЩIIIТС
утврнснн со Уставот lIа РспуБЛlIка МnКСJ\ОПlljn.
Законат за ОJ\браllа на Рсну6ЛIIка МПКСДОlllljn, обj(lВСII во
СлужБСII BeClIIlK на РМ броj 8/92 ОД 15.02.1992 ГОДIIIНJ, стаЩIJI во
СJlла со ДСНОТ на обjавуван)сто
во СлужБСIl BCCIIIIK lIa Гсн)'бл "ка
Ма KC}\OIlJljil. ВО ДСЛОТ на I1PCOHIIIITC 11за I\pIII1II1 OHpCH()1I Н(\ ol\oj
закон, JЮ OHpCHuaTa ОД 'IJIСJI 133 с JlРСДВJlДСIIО нск,. со ВJJсгуваll,С'm
во Сllла

на OBoj закон,

ЗаКОIIОТ за СJlужGа во

IIOMcf"y ДРУПIТС прсстануваат

ВООРУЖСIIIIТС CIIJIII

бр. 7/85, 11/85, 8/89,20/89
("СлужБСII

ЛIIСТ lIа

11 40/89)

("СllужБСfl

JI З(1КОIIОТ

СФ РJ" бр.32/85,б4/85, 12/89

но носна IIlкола

сс смста

lIа

ЛIIСТ

JI

еФ pJ"

oGBpcKH

зn восна

26/89).

Одрсдuатn ОД члсн 38 ОД 3аКОIIОТ за посната
ПРСДIНЩУl\nllIС ,\ска врсмсто пгго III1TOMCI\OT 11(1пасна
го IIО"IШIС

на важат

о()врска,
JJIKOJJa

К(lКО СЛУЖСII)С lIа

ке

ВОСШIОТ

рок, СО TOll IIIТО на ПIIТОМСI\ОТ па ВОСJШIIIКОЛИ пп КОГО 110KOjct JI}\ll
бll1l0

OCJlOlНl му

С ~IPCKJlII(1TO

IIIКОЛ)'IН\If,СТО НС му СС CMCTn по

./
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служсп.с
на ПОСIIIIОТ рок
посната школа.

приата

година

па школувап.сто

во

соиржипата па оваа эакопска олрспба, произлегува дека
ако шггомсцот го прскииал школувагьето, ПО С!IУЖСJ(.епа воевпот
i
рок ВС МУ се призпава само IIрп~та гоцппа на школуваи.ето во
воспата школа.
За копот за опбрапа, нс ГО уреДII прашагьето за снужсн.ето
на восп рок на регрутите-питомии
на воспи-ге учил ипгга на
порапеиша-га JI-IA, KOJl се пао гаа па школуван.е
но воепите
училинп-а по ВРСМСТО на допесувап.е па 080J закон.
Врз основа па члсп 64 ОД Законат за оцбрапа, ДОНСССН с
()Д

П равиппикот

за времсто и иачипот на упатувагье на рогрутите на

огсл уж ув а н.е па во е пиот ро к.о д.л а гагье-го 11 прс к ипо т па
сиужс п.ето на восииот рок 11 отпупггап.сто
на ПОJIIIIЦIIТС ОД
посторнию-г состан па Аришата на РМ ("СлужGСII веспик на РМ"
Gр.34/92 од 27.05.1992 година). Член 19 став 1 па ово] П равплпик,
прспвипува цска РС грутитс-питомци

на воепитс учил ипгта на
прскипато школуван.сто во втората

порапспшата JHA на кои им С
учебна година 110 ко] If да е ОСНОН цо J 5 февруари
исмаат услови за рсгулнраll.с на восната обирска

1992 гопиив, а
на нруг начин,

КС бицнт уватсии па отслужуваи.е на воспиот рок во упатпиот
рок 111'1'0 КС ГО изберат, а рсгрутите-питомци
што КС го IIродо}окат
I1Jколуваll)СТО, ОДIIОСНОПlIсока НЛII ШIIШl II.lкола-1I0 заВРlllУШНI)СТО,
а ))аjПОI~lIа до наПОJJ нуван>сто на 26 ГОДIIIIII ЖIIВОТ.
Имаjкн ГII прсдвпд ЦlIтпраНlIте устаВНII 11 заКОНСКII ОJ\рсдбп
JI фактот
дска ТУЖIIТСJJОТсо КРIIТlIчната дата-15.02.1992 година
нс 1'0 IIРСКШIl1J1lПКОJlуван>сто, туку ПilllРОТIIВ НСТОТОго Э:ШРIlIllЛ
во У'lсGlIатп 1991/92 ГО}{lша, IHTO СС IlOтпрдува 11ОД прнложсното
СВlЩСТСЛСТIЮ
он 25.06.1992 )'OHlllla, СУНОТ смста пска со ОСIlОРСНОТО
PCl1lCllJlC С поврсдсн закопот на IIITCTa на тужитслот.
Ова, затоа
IIITO Зё\КОIIОТ за oHGpalla ПЛСГОЛво Сllла на 15.02.1992 ГОПJlпа I1pll
111'1'0ОРПНIIIТСго IIрСВII}\СЛС,а со 'J'Oa III1С го IIРПМСIIIIJJСJ~IITIIparIlIOT
ЧЛСН 52 СТiШ 4 ОД Уставот
на РспуБJflfка МаКСДОIlнjа,
спорсд KOj
заКОНIIТС Jll~РУПIТС НРОIJIIСIIIIС можат да IIМ,Н!Т повратно дсjстпо.
Имсно, Судот смста дска оспорсното
PCIlICIIIIC
е
IIРОТJlВРС '1110,кога ОД CHlla Сlрана 'IУЖСIlIIOТ орган ТВР}(II дска со
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стапуваи.ето по сила на Законат за оцбрапа престанал да важи
Зикопот за восната обврски, l1 О}\ друга страин оцспувап 11 УТВРННЛ
дека тужитспот нс ги IIСIIОJlIIIIЛ условите ОД член 38 ОД Знкопот
за поена обврска, затоа пгго му 611110 прскииато шкоиувап.ето.
При тов, 'IУЖСJlIIОТорган ПООПlIlТО вс се осврнува какво псjство

нма на затсчспитс
праВНII опиоси 11состорби стапуван.сто
во сила
на Закопот за оцбрана 11поссбпо питираивот Пра BIIJIIIIIк, ОДаспект
па уставпото пачело за забрава па 1I0вратпото HcjCTBOна з акпииге
и ПРУГlIте НРОIlIIСII

.

Во коикрстпиот

случа], се работи

за прnво

обирска на
.
.
КО] павистппи покпспо с

воспяте питомци, утпрдсно со закопот,
укипат, 110 со истпот НС сс УТПрДСlI1Iнови нрава

на регрутп-ге-питомци
оцпос векс 611Л воспоставсн,
ОДНОС

JI

по
на вое пите учипипгга,а правпио-г
оппоспо сс работи за затсчепа
111111 обирски

состо [ба спорсц Зикоиот што важел а според ко] lIаjызлку

на

времето поминато повоке од 1 година
школувап.е во воспата
школа, сс призпава како запршсп факт, бсз оглсд од ко]» причина
ке биде IIРСКJшато IlIКОЛУШllI.ето
во пторатп I'ОДJШП.

ГIоврзано со IIРСТХОДIIОТО, ВО оспорсното PCIIICIIIIC flCMa
ОДГОВОР 11 обраЗJJОЖСIIНС па IHH\OHIITC на ту)kJlТСЛОТ
HCK(l ЭП JlСТII
слу'шj,

за одбраlШ

I1ССJ\lIакоп'rpСТЫНП,~lalIГГО
по СНIIСJlТС кон предмстот е Щ)JlJlОЖСIiоPCHICIIIIC (У П.бр. 14- 2/8 ОД
28.02.1995 ГО](lIна на MJlHIICTCPCTBOTOза одбраllа - ПонраЧllа
eHIIIIIII\a за одбраJlа Ч.), според кос на РсгрУТ-НIIТОМСI\ во восвото
Y'IllJIlIIlI1'C, заТСКIIНТ во У'lебllат(\
1991/92 година, му с утврнена
регулирана наспа обнрска како CTCKIНlТO ПРеШа.
МШIJIСТСРСТВОТО

ГIрн ваквп IIР"Вllа
СОГЛ"СIIО

'шен 42 стпв 2

Законот

за

Уllрашштс

JI

но

ilMH

ф"КТII'Jка состоjбп,
врска

снорови

СJlСДУП3J(IС

10 стап 1 точка
ОДJJУ'IJt како по IIзрската

СО 'IЛСН
да

Сунот
1 113 оп

на

прссудата.
Пресуда

на ВРХОВIIIIОТ
СУД на РспуБЛlIка
у .бр.] 099/97 ОД 25.05.1999 годппа.

MaKCj(OIlJlj",
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12. Псма да се издаде ввлачна цпзиопа па лице КОС кон
баршьсго ностапило фОТОI'РUфlllf па КОИ гоа с сликапо со шами]».
Од о бра з

11

о

Ж

е

11 11

е то:

-

I
I
I
I
I
I
I

Судот I1ajHeпека тужбата е псосповапа.
Со осиореиото решенис опбиепа с како пооспоиана жалбата
на тужигсиквта
Jlзjавсна против решспието на Мипистсрството
за впатрсшпи работи Отщелепне за НIIНТРСILIIIII работи, со кое
611ЛО
опбисно бар ан.сто за иэлавап.е
пова пози чка цоэволн.
Пригоа, тужсппот 0PI'HII оцспил цска IIjJIЮСТСIIСI1IIОТОРI'ИIIДОIIСЛ
з акопиго рсшс п ие со гл асно члсп 420 став 2 ОД Зн к опот за
беэбсдноста па сообракагот па патиштата но врска со члсп J стан
1 точка 3 он Правилникот за возичка доэвола, дозволи за возач
на трактор 11 воэачк а иотврна, со оглед цска туж итс лкпта нс
постаинла соодвстни фотографии.
СУНОТ JlajHc дека ОСIIОРСIIОТОрсшспис с закопито.
СоглаСIIО
член 420 од 3аКОIIОТ
за бсзбе}\1I0СТll
113
сообракигог на патпштата ("Сllу>кБСIl веспик па РМ" бр. 14/98),
иолзакопските IJРОIlIIСII иренвипепи со ово] закон КС сс донесат во
рок он 1 гоципа од цспот на влсгувап.сто во сила на ово] закоп. ДО
HOIlCCYван.ето на прописитс,

КС ССIIРIIМСlIупаат

посторпгге

прописи

цоколку се во согпасиост со закопот.
СUI'ЛClСIIO ЧJlСН 3 етап 1 TO'IK3 3 од ПРЯВIIЛIIIIКОТ за ноза'lката
ДОЗВОJlil, j(ознолата
эа возач на 11)aKTOp JI воза'lката
1I0ТПрД3
("Служ6СII BCCIIIIK ва СРМ" бр.2б/8G), со бараll~ето за IIзнниан.с на
BO'JaI.IK(} до:шола сс 1I0НIIССУВ(1
JlОМС('Удругото н ДВС фОТОI'l)афllll
СО['OJlCMJllla ОН 3,5 х 4,5 см со lIаСЛIIКlШО Лllце однаврсн
бсз капа
кол ку ВО УНСРСIIIIСТО за тслссна 11 ДУIIlСJша СlIособност стон
нска JlIIl~CT() сс СЛУЖII СОII;H)lI~IPH,НСТНОТсс (I>отографнра со шш).
Во КОJlКРСТIIIIОТ СЛУ'lаj од CIIJICIITCна IJPCHl\'ICTOTсс глсда

и~o

дска 'IУЖJlтеJlката
нстата доставнла

нс IJРIfЛОЖlша COOAJJCTIlII
фотографни,

ОДIIОСIIО

со IIIHMllja.
СIIОРСН тоа, Судот смста ДСКl1 ОРГl1l1l1ТС ДОIIСЛС ЗClКОIШТО PCllIClllle
KOI'(i ()араll,ето lIa 'I'УЖlIтслката
за 113J\iНШН..с пазачка j\О:НЮllа го
Оj(UIIЛС како IIСОСIIОНШIO.
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фотографнн

на кон таа с СЛlIкаllа

При оплучуван.сто

СУНОТ ги цспегие нивопите во туж бнга

с прсцвплспонека
нс треба па се постават
фотографни
на лице нисликппо СО кана, 110 НС 11со гпами]», пи
затоа сметн нека оргапи-ге погрсгппо 1'11 примениле прописптс "Рll
ОJ(Л),')УНaJl,СТО110баран.ето на тужитслкята , Вакпптс навоци СУНОТ
нс можеше на ги уважн СО оглел цскв во ко 11креТIIIIOт случа) нс с

дека но Правилпико-г

ОД

эпачсп.с пгго

НОСН лицсто

на главата,

Лf1J1J1

кана

IIЛII

III(lMII)a,

туку целга С ла СС утврди ицснтитстот 11(\ лицсто. а носен.его капа
JIJIII шами]« 'Гоа 1'0 попрсчува.
Во IJРJlЛОГ па ова ОДII и олредбата
0)( член 5 стаи 3 од Привилникот
за обраэсцот 1Н! личиа-га ю\ртн,
постаиката за пздявап.с 11 зимсна на лпчиата карта 11 за 11(\'111110'1'
на воцсп.е 11(\ сиицспциргга за изпадснпте пичпп картн ("СлужБСJl
ПССНПК на СРМ" бр.15/88), ОД к аце НСТО така IlРОlIзлсгува
цска
лицсто треба на ностави фотографии
ОД иаков IШ/( - пасликапо
лице оциапрсл бсз капя, а УНГГС ПОНСКС пгго таму с павсцс по нека
пс треба да носи 11 гпамп]«. Впрочсм, ваквите олрспби ОД нвата
Привилиика пмаат ецииствспа цел ДЯ сс утврпи ицспгитстот
ва
Лllцето кос го IIO}(НСJlО бараll,СТО, кога се Jlздаваат НОКУМСНТJI :Ja
та(\ намсна.
I1[1'O се Оj{IIССУВЯ пак,
ДО IIНВОПОТ нека
со ваквото
OJ(JlY'IYB3I1,e с 110врслсн члеll J 9 став I 112 ОД У ст(нют на РСIlУ()ЛIIК()

MaKcHoHJlj(\ со

КОН 11се гараllтнра

lIа '(УЖJlТСJlК:1та

слобоната ва

НСРОIIСlIовсста и слободното jaBllo IIзразуваll)С на перата, СУНОТ
смста дска
на OBOj lIa'fJlJl не сс нонре'lува
сло(}оната
lIа
HCPOIICIIOBCCTa па 'IУЖIIТСJlката.
Она, зато(\ 111'1'0со ПР;ШIIJlJlIIКОТ
заСIIОВfiJIна закон с РСГУЛIJР(\)lО каКПII фотографНII Tpcfia
сс
ностават за утврпуваlf,С
на IЩСIIТIIТСТОТ на JlНЦСТО за Iпнаmн"с
ВОЗН'lка познола. J 10BI)](\1I0 со ова, трсбя д(\ сс нма преJ{ВII)\ JI
ОJ~рсдбата ОД члсн J 9 стап 3 ОД У СТШЮТ Шl РСlJуБЛIIК(\ MaKcHollllja,
ClJopeH КО) ВСРСКJlте заСJ(IIII1~I111РСЛIIПЮЗIIIIТС ГРУПII СС ОДIЮСIIJI
ОД ЩJжаваТtt, ва тоа IIITO сс YTBP}~YIН'како нраВI1J10lIа OJ\lIeCYBall,c
ОДнадлеЖlIlIТС лржаШIJl оргаНII за утврнуваll,С на JlДСНТIIТСТОТ 11(1
JJ JlI~aTa во нра ВIIIIОТ сообра KRj на држ ппата нс го I!Оврснув(\
1I(\'lСJlОТО lIa слобоната IШ ВСРОJlСlIовеста JI jаПJlО lIэрпэупаll.с
на
нсрата кико JlРIIПНТIIИ СфСрi1 IШ човекот.

на

ГIpecyдa на
У.бр,2310/97

ОД

ВРХОВIIПОТ

20.10.1999

суд на РспуБЛJlка

МПКС)(ОНlljаt

ГОj{ШIa.
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13. ОД плакап,е l,aIH!IIa СС пслпб ецсии II{)Cl'lIJ1ltjaTlfjaTa ОД
пппии снп-изцавачнитс
и ДРУfИ RCjllOCTIt за стоките 1111'0ие се
прпизвсцуваат по Република Максдоии]«
а служат пспосреппо
за ВрШСII.с на пиввата цс] ност. ~
Он о бра э 11О Ж с 1111е то:
основана.
Со оспореното РСlllеllпе оцбиспа с како неоспована жалбата
СУНОТ lIajHc нека

на

'IУЖJlТСЛОТ

тужбата

ноднсссна

с

против реl.IIСПIlСТО на Царинарпица

со кое е оцбиспо барап.ето за ослобопувап.е

0](

плакап.е

Б.,

11(\1\(\РИПCl

приравени за УВО3110царипсгье
спорец увоэпата царlIIlска дсклараЦlljа па царииската псиостава
С .. Притоа, тужеииот орган УГnРДIIJl дека првостспепото решенис
с правилно, бп}\сjКII ТУЖIIТСJIОТ ВС ГI1I1СlIОЛIIУШ\ условите ОД чпсп
29 стан 1 точка 3 ОД Закопот за I\apllllll за ослобоцуввп,е
од
]1

HPYI'II увозни цавачки за стоките

илакаи.е

на l\nрШШ.

СУНОТ lIajHc дека основано СС оспорува
эвконптоста
на
рсшснието
на тужепиот oРl'ап, нораДII IIСПОТJlОJlIIО УТВРДСllа
ф а кти ч к а состоjба
како услов за пр а вп лп а прпмсна
па

право.
Спорец чпсп 29 стан 1 точка J ОД Закопот за парини, ОД
илакин.с ва царНllа сс ослободени претириргппвта, здружспиргга
ва умегпици 11 другите ОРПНlllзаЦlI1I што сс з.аllllмаваат со паУ'IIIО

маТСРlljlШIIО'I'О

lIС'll)(\ЖУl\а'lка, образовиа,

кунтурио-образовпа
HCjllOCT11тсхпичка
.
.
КУЛ'lура со КУЛТУРlIо-умеТlIlIчка
цсргост, со 1\CjHOCTJIlIа З(Нlггнта
на КУЛТУРНJlте добра, со 1I0ПlllIСКО-JIздапачка HejllocT Н1I11со
деjllОСЛ, 11(1раНIIО 11ТСJJСВJlзнjа ШIПКllIIсматогрn(l>lIjа 111111
со HcjllOC'T
на фН:Нl'lка култура 11СIIОРТ, на СТОКIIТСIIITO пс СС IIРОIlЗl\спуваат
во ГСllу6Лllка
MaKCHOtlllja, а служат IICIlOCPCJ\JlOза В(НIIСII>С на
IIIШllата 1'CjIlOCT.
11MajKII ja IlРСДВIIД ЦIIТJlраната заКОIIСКП ОЩJСJ\ба 11фактот
нека во СIIIIСIIТС па прсдметот
сс ПРIIJlОЖСНII ДОКПЗJl дека·
ТУЖIIТСЛОТ с РСГlIстриран за 113H(\)H~'IKa
11 1I0ШIIIСКО-lIздап(\чка
HcjJtOCT, СУНОТ смета дека но КОlIкреТlIlIОТ еЛУ'lnj (1}(\KTII'IKaTa
cocTojGa останала IIСIIОТI101l1l0 утврпсна. Имено, органат Прll
У 'llЧ> НУ ВШI)С далн 'lУЖПТСЛОТ Пl JlСПОllllynа условпте ОД член 29 етав
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1 точка 3 0]\ Закопот

за царипп, само имал IIPCH~lIH

СIIОРСД вицот увезената
НСПОСРСДНОвршсгье па

стока-маииша

11 оцсшш

нека

за печатсгье, вс служ и за
повииско-падавачка ДСJIlОСТ, 110 пригоа нс
...
.
J3 имал иренвиц цергоста на тужителот за KOJaто] е регистрирап,
а што е ецеп ОД условите за оспободувап.е ОД пиакан.е царина

.

препвицсп по павепопата
псм а н е пр епвид

произведува

11

.

.

опренба. Поврзано со ова, органите

нс иро аср ил е пали

ПО Република

снор"ата

стока

СС

Макецопп]».

Пресупа на Врховппот суц па Реп убл пка Макецои и]»,
У.бр.889/97 ОД 27.01.1999 годпиа.

14. Страпката

стоките

8J<0

кс

и зи о з о т

биде пслобоцсиа
113

сто к ит с

ОД I1Л3К311.с

ПО ПОГЛСД

па

цаРИllа на

врсцпо

ст а,

количестяото 11 пицот, НО ирецпицс 1111от рок, ('О доквже СО извозпи
ЦЗРIIIIска дсклараци]» за раздолжунаll.с на упозот 110копкрстипта
•
увозиа царlIIlска дсклар31\IIJа.
Од о б Р а

3 Л О )К

е п

11е

то:

Суцот lIаjпс пека тужбатв е неоспована.
Со оспорспо-го
РСluеПIIС
опбпена е како нео сп о ван а
жалбата
11(\ ТУЖПТСЛОТ
изгв веп а пр о тив
РСIЛСIIIIСТО
11(\
Царппарпица, со кое тужителот е зацопжеп со ппакап.е 11(\ I\ПРIIIIН
ВО износ 0]\ 9.813,00 дснарп З(\ стоките опарипети
спорец увозпата
парииска
це кл ар а цп]« па Цар ипск ата испо стп вгт. Пр"тоа,
ТУЖСIIИОТ орган утпрдtlл
дека правплно ПРНОСТСllеппот ОРГЮJ Ja
утврппл обпрск(\та на ТУЖJlТСЛОТ СОПШСI10 '1ЛСН 53 0]\ Заковот за
цаРПНIIТС, бllдсjКII JlЗПОЗОТ ПС С IIЗНРllIСI1 ПО ПРОПШI1ЮШОТ рок.
Сунот смста дека оспореното РСП)СIlIlе с заКОl1I1ТО. Опа,.
0]\ IIРП'IIIJШ )11'1'0ОП увознат(\ цаРlIlIска
1\СЮlарПl\IIJ(\ ПРltJIО)КС1J(\ коп
СПIIСJlТС 11(\ ПРСДl\1СТОТ, се гледа дек(\ стоката
е упеЗС(J(\ 11(\
15.03.1996 ГОДllпа и к(\ко цаРППСКI1 оБПРЗПJlК JI КОрПСIIПК 11(\пст(\т(\

сс j(\Byna тужптслот. Од службсната евппспцпjа ПIТО ja ПОПН
]_~apIlIlCKaT(\
упр(\ва соглаеllО члсн 53 етап 5 од 3аКОIIОТ за
Ц(\РIIIIIIТС, СlJоред Koj IДарппеката унрап(\ води поесбllfl СВIfДСIIЦlljfl
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за у во з ог 11 JlЗВОЗОТ на СТОКИТС во поглед па вренпоста,
количеството 11 вицо-г па стоките,
се глсца цска извазот ва стоките
-,
врз основа на увоэпата царписка цсклараци]» нс с извршсп но
рокот IIРСДВJЩСН во член 53 стан 1 од истпот закон оппоспо по
15.03.1997 година.
.
Согиасно члсп 53 стан 1 он Закопот
цариппте, 11(1увозот
,
на стоки нс се плака царина докоику увезените стоки во целост

за

сс Уflотрсбат во ироизподстао па стоки за извоз

он

1

1"0)(1111 а

но рок

на подпе сувап,е на увози ата ца рниска
)\склаfJаl~lIjа ТНС стоки сс извеэат по странство. Ако стоките НС се
изисз ат во странство по врсцпоста 11ВО роковите ОД стан 1 согнаспо
ставог 3 на о во] член, од корисни ко-г КС сс наплати царина
сразмерно на непэвршспата обирска според иропнсите што )Ш)КНТ
на НСВОТ 11(1истекот па рокот за иэвоз.
Со огпец на тоа што во копкрстпиот случа] како кориспик
.
.
па увсэсните стоки СIIОРС]( увозпвта царииска J\екларШ\IfJН сс Jапупн
тужнтслот а истпот по прсцвицспиот рок од член 53 стан 1 од
За КОJlОТ за царипи-ге нс ГО изиршип изпозот во стра петвото,
.
,
истпот како кориспик иравилно с звдолжсн СО плакап.с на царинв
согл аспо член 53 став 3 ОД Закопот за царипитс, пораНII IIГГО Судот
НС 11ао {'а ОСIIОП за У па)купа
Il~C 11а туж бата
JI за 1101111а КВО
0H.l1У 'I)'Ba II.C.
1 Ipll Оj\JlУ'IУШIII.сто L)')\OT ПI ItCIICIIIC IIС1ПОДIIТС во 'Iуж()ата
за 1I0l'PClllllO УТВРДСllа фаКТJlчка состоjбн во JIOГЛСД lIа 1I0натокот
эа ВРСДIIоста
lIа унеЗСllата
стока во УlJозната цаРlIlIска дс](лараЦВJа
со 110)\(:\'1'0 кот СО)(JJжан во IIЗl1ОЗllаТ(1
цаРlIlIска ПСКJlf1раЦJlJа,вораДII
I1ПО 1106нрската за lIЗIЮ3 на JlРСДМСТIIНТН стока бllла утпрнена во
1101'()ЛСМфШIa IICIICКlI обем во OAIIOC lIа npCHIIOCTl\ ва увезеlIaТl\
стока, lIа ОД та(1 IIfJlI'IIIIНl смста дска ТУЖСIIIIОТ орган требал дн
СIIРОВСНС Jlостаllка за "РОМСIIН на НРСДlIоста lIа УI1СЗСllатасто](н.
Mcl'YToa, ваКВIIТС наВОДIIСУНОТ I:C МОЖСLlIС HCl1'11Уl1аЖII, JlMajKJI
lIРСДВlЩ дска Зiщолжуваll)СТО на ТУЖIIТСЛОТсо IIлакаl1)С ня цаРJlна
11 J~рУПI

од

11lIаjДОЦII«

ДС 1[0'1'

УIЮ31IJ1 ДШНl'JКII

ПРС)(ШЩСIJIIОТ рок
цаРШIIIТС,а

нс

СОГJlНСIIО етап

ТУЖIIТСЛРТ,
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С

рсзултат

спорсд член 53

на
СТ(Ш

I1СНЗНРIIIСIIIIОТ

1

T()'IKa

1

ОД ЗnКОIIОТ

lIорани НСIIЗЩJIIIСII IIЗВОЗ по ВРСДJlоста

1 TO'IKH 2 па Jlстата одрсдба
имал

МОЖIIОСТ,

доколку

IIзваз

за

JlреДВlIдсна

О)lllаПСДСНIIОТ

смстал

но

дска

Закон.
постои

псусогласепост па понатоцитс во увозпата царписка деклнраци]»
11 псправитс ириложспи кон НСН, согласпо член 235 ОД Зпк опот за
цар 111111те , да бара измена ва ТНС иодатони энрадп усоглпсуиап.е.
СУДОТ

ги цепеше 11ШШО}ЩТС СОкои тужигелот

уквж ува пека

во копкрстпиот случа] органите нс [а имале предвиц околноста
дека увозот нс бил иэвршеп само по ова а увоз па нарписка
дсклаРfll~J1jil, ТУКУ во текот на 1996 1'01\1111(\ бип извргпсп )'НО:) на
стоки 110 53 увоэни парииски цсклпрапип, KOII сс раэнполжсни со
повекс иэвозни царннскп дсклнраЦIIJI. Мсгутоа, ваквитс наводи
Судот нс можеше ДИ ГJI уважи ОД папред паведешгге причини,
питирапитс законски опрснби, КНКО JI фак-гот цска ТУЖJtТСJlОТ по
поткрепа па опие папопи НС посочува, IIIПУ прилага показ - изпозпа
цаРJllIска цскларапи]» за разполжувап.с па увозот 110 прснмсгпата
увозна иарписка дсклврацп]» по ПРСПlНщеllJlОТ рок п по потробпата
количипа 11 вредпост.
Доколку туж птело-г рttСIlOlIага со иаков доказ нма врано 11
можност, согласпо ЧЛСН 249 ОД Закоиот за општата уир авнн
поставка, да бара обнова на управната постаика.
Пресуда на Врховпиот сун на РСIIУUЛJlКl\
у .бр.3285/97 ОД 22. J 2.1999 ГОДJIII3.

15.

Ilcycol'JlUCCIIOCTu

ДСКJlаIНII~lIjа

Шl 1I0даТОЦIIТС

1I IIСllРUПIIТС

IJI)СДIIОСПI на УIJСЗСlшта

приложсни

стона,

МОЖIIОС'I' да сс

О}\

Р () к,

IIлаК:lН.с цаРИllа

бара

110 УВОЗflзта
кон

нсп,

110 IIОI'JlСД lIа

11С 11Р Ст ст 11JJ У IJ а
11 дру!'и У'JОЗIIIt

IIЗМСШI 113 ТИС 1I0даТОI,1I заР:Jдll

Од о бра э л о ж с

Haplfllcl<a

110 УСЛОIJII КОПI IfЗIЩЗО'f НС С IIЗВРШСII

1IО 3 11КО 11С К 1I 11Р СД IJ 11Д С 1111ОТ

ослободу"зrr.с

Mt\KCJ\OIlJlja,

() с 11О IJ 3 а

даIШ'IIOI,

ТУ'<У

УСОI'Л:lсуваll.с.

11 11 е ТО:

Судот пt\jдс )\ека 'rужбата

е lICOCIIOIН\lIIl.

Со ОСllореното РСIПСllпе одбllСН3 с KflKO IIСОСllопанн
жалбата' нп ТУЖJlТСJlОТ IIзjаПСll3
протпв
PCIIICJlIICTO на
I_~аРJlJlЛРIlJlца, со КОС rlУЖIIТСЛОТ С З,ЩОJJЖСII со нла кнн.с на Цllrншn
во износ ОД 19.345,00 ДСllари Зll стокпте ОЦIlРШIС'lll СIIОРСН УIЮ:НJНта
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ц ар инск а пекларацша
па Цариискага
тужсииот орган УТНРДIIЛ l~eKa правилно

испос-га в а. Прпто
првостспениот
орган
утврдип обирската на тужптелот согпаспо член 53 од Заканат
царипите, бндеjКII извозот ВСС извршсн по пронишанпот рок.
СУДОТсмета дека оспореното РСПIСIIJI,С е законито. Опа,

.
цскпврацша

а,

.

Ja
за

од

причина што од увозната цаРlIlIска
приложена кап
сппситс на прецметот се глсца цска стоката С увезсна на 20.03.1996
голпиа 11 како цаРlIlIСКII обпрзинк If кориспик па истата сс ja вуна
'JУЖ 11ТС 11ОТ. Од службепата евилепци]а шго ja ВОН" Цяринската
управа согиасно 'ШСН 53 став 5 од Закопот за парините, според
ко] Царинската упра па води посебпа евидеппи]а
за УВОЗ0Т JI
извозот на стоките но поглед на врецпоста, количеството ивицот
па СТОКИТС, сс гледа

дека извоэот

на стоките

Вр3

основа

па

увозната царппска пекларацша нс с IIЗВРНIСJlво рокот ПРСДВllден
по члсн 53 стаи 1 ОД истпот закон одиосно до 20.03.1997 година.
Согласпо член 53 стан 1 ОД Закопот за парипптс, на увозот
на стоки пе сс плака царинв покоику увезепите стоки во целост
сс употрсбат во ПРОIIЗВОДСТВО
па стоки за извоэ JI lIаj)\ОЦllа во рок
ОД 1 гопипа од ДСНОТ па полнесуваи.е
на увозп ата парииска
цскларпци]а тис стоки се извеэат но страПС'IlJО. Ако стоките не се
извезат во (..·
..граНСТпо по НРСДllоста JI по роковите од СТаН1 соглltСIIО
ставот]
на onoj 'IJlCII, од КОРНСIIIIКОТ
сс наплаТJI цаРlIна
сразмерно на ПСJI:.mРIJ.lСllатаабврска Сllоред НРОПJlСIIТСпгro важат
па ДСIIОТ на JlСТСКОТ lIа рокот за 113В03.
СО оглед на тоа lIП'О но KOIIKPCTIIIIOT
случаj како КОРПСIIIIК
.
.
на УВСЗСНIIТС
СТОКII спорен УВОЗНflтацаРIIIIСЮ\деклаРal(IfJН се Jапуnа
ТУЖIIТСlIОТ а JlСТIIОТ но IIреДIНЩСlIlIОТ
рок 011 ЧЛСН 5) стап 1 ОД
3аКОIlОТ за царините
не го IIЗВРJllIllI IIЗВОЗОТ по странството.

ке

НСТНОТкако КОР"СIIIIК праlНlЛIIО е заДОllЖСII со IIЛClКl1l1.е lIа ЦНрllна

СОl'лаСIIОчлен 53 сган 3'од 3акопотза царПШIТС, ПОРПДН нгго Судот
ПС I(Hoi'a ОСIIОН за УН(1)куван.с на тужбата
JI за ПОJlнакnо

одлуtlуваll,е.
Прll ОДЛУ'lуван.е1'О Судот ги ЦСJlеllIС паНОДIIТС во ту)кбата
на rl)'ЖIIТСЛОТ за ПОГРСIЛl10утнрдспа (l>аКТlIчка состоjба по поглед
на понатокот
за врсдпоста
па Уl1сзспата стока по увозпата
цаРПlIска дскларацпjа
со податокот СОДРЖl1П по Ifзвозната

цаРJllIска
190

дсклараЦlfjа,

пораДJl ПJТО 11обl\рската

за IIЗВОЗ па

I
,
i

прсдметпата стока била УТПРПСIIН по поголем фиивисиски обем

во оцпос на вредпоста

па увезената

стока, па оп таа причипа смета
цска тужеппот оргап трсбап да спровеле постанка за промена на
препноста па увеэепата стока. Мегутоа, ваквите павоцп Суцот пе
можсгпс да ги уважи, имагкп предвиц пека эацолжуван.е-го
па
• I

СО плакагье
па пепзвршсипот

туж итсиот

па ЦtlрllllН

п цруги

уво зпи павачк

п е

резултат
извоз но прсдвицепиот рок сиорсц член
5) стан 1 точка 1 ОД Закопот за царипите,а нс порппп иепзвршсп
извоэ 110 врепиоста преппппена согиасно стан 1 точка 2 па истата
оцрепба од паведенпот Закон. Тужителот, имал можност, цоколку
смотал дека постоп исусогласепост
па попатоците по увозпата
царипека деклараци]» 11 нсиравите прпложепп кап пея, СОГЛИСПО
члсп 2)5 ОД Закопот ЗИ парините, да бара измена на тис податоци
З(lРnДIl усогласувап.е.

Судот гп пспсшс и паводитс со кон ТУЖlIтслотукажувп дека
во копкрс-гниог случа] органите пе ja пмале преппип околноста
цска увозот не 611Л изирше п само ПО о ва а увозпа царииска
ДСКЛnРНl{нjн, l}'КУ во текат па 1996 ['OHIIIHl 61111ItЗВРJlIСII упоз на
СТОКJIJlO 53 УВОЗIIII цаРПIIСКJI деКЛЯРНЦJllf, кап се раЗr1!lОЛЖСJlII со
IIОВСКС IIЗПОЗIIII царIIIIСКII дсклараI\IIII.
l\1cfYToa, пакnrгге напади
Супот не 1.IОЖСНlе да ПI уваЖIl од напрсд ПnВСДС'JIIТС IIРII'IIIIJП,
ЦlIтнраllllте заКОIiСКII одредбп, како 11фактот дека ТУЖIIТСlJОТ во
lIоткрсна па OI3lIC паПОД1lне 1I0СОЧУН<l, JШ'ry IIрlUlага доказ - пэпозна
ц()рllllска дсклараI\lIjа за раЗДОJlжунап)с
на УllОЗОТпо преДМС'ПlНта
УВОЗJlа цаРlIlIска
деЮlаРСН{lIjаПОIIреДlНЩСllIIОТ рок JI во llo'rpcUHaTIl
КОJlII'IIIШ1

п вредност.

раСIIолага со наков доказ вми право JI
МОЖliост, СОГЛf1СIIОчлсн 249 ОД Заканат
зn ОllJlIтати упраВllа
постаllка, ДС1БС1раобllова на управната I10стаIlКН.
Гlо OHIIOCна ПРСJ\jаnеНJlТС ТРОНIOЦII IНl ТУЖПТС1l0Т Супот
).~ОКОJlКУ 'JУ)КlIтелот

ОДЛУ'III соглаСIIО ЧJlСН 61 ОД ЗПКОIlОТ

за упраrШJlТС

Koj по УПрНIНIIГГСспорови .cCKoja стра

нка

ПI

СПОРОВII, СIIОРСН

1J0ДIIССУВЯСВОIIТС

1Г]1()III()I~II.
Ilpll ПС1КllафаК'J1l'lка JI I1рНВllа состоjба па рnБОТIIТС Судот
lIао{'а дека нема ОС.ЮП за ПОlIнакпо ОДЛУ'lУВНП)С, на 'rужбата IШ
ТУЖJlТСJlОТ ja одбп како псосповаrJa
оДвосна ОДЛ)"III како по
t

.1
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JI]рската

на ова а нрссуда согиасно

УJJраШIIIТС

член 42 став 2 ОД Закопот

за

СПОРОВII.

Пресуда на Врховниот суд па Република
У.бр.3283/97 од 22.12.1999 гоиина.

16.

Макецоив]в,

на пресмстна па царината 11 другите
УНОЗIIIIдавачки, за стоките кои пе сс IIЗПСЗСIIIIпо странство по
занепски прсдвицспиот рок, цариискпот орган има право да врши
измспа
па п онатпкпт
в о увпз патв цаРJllIска ДСК1Jзрацнjа
за
KOPIICIIIII{OT, ако ОД нсиравите ПрИЛОЖСll1tкон увпзпата
царииска
)ю

цскпарапи]»

иосгапката

IIРОIIЗЛСГУlJацска дру.' ja увезпл

стоката

110сипе име

11:):1 cBoja сметка.

оД

О

бра

з

11 О }К е 11

и

С

т о:

Суцот JJCljHCцска тужбата С неоспована.
Со OClIopeHOTO решепие оцбиена е како псосповапа жалбата
на ТУЖ IfТСЛ ОТ IIзj,ШСIJ3 против рСПIСlIlIСТОна Царипарпипа
С., СО
кое тужителот е з адопжсп
СО плакап-е па царина 11 ДРУГII увозпи
да ва 11K 11 за стоките
оцвриистп
спорел увозпата ца рниска
дскл араци] а броj 3284 ОД 29.03.1996 гони ин на Цариискпот
- Т.

реферат

рубриките

орган

Со нетото

бр.l-а,

24

11

PCIIICIIIIC избрипгапи се иопатопите по

35 па декларациргга.

П рптоа,

тужспиот

цска НРВОСТСНСННТорган правилно ja УТВРДIIJl
обирската на тужтпелот согиасно член 53 ОД Закопот за царПIIIГfC,
БJlНС j КII 113НОЗОТ НС С IIЗВРIIIСII 110 ПРОПlIlнаllllОТ
рок. I30СДJlО,
ОЦСlIlIlI

ТУЖСIIIIОТ 0PI'ClJl CMCTi1 дска IiРПОСТСIIСIIIIОТ ОрГНII нраВJlЛIIО
1131\1)1111111113МСШl на 1I0HaTOI{IITCво УВОЗlIнта цаРlIlIска дсклараЦlljа,
ме ('У ко JI 11 во гра фатCl 11 кор IIСIIIIк", на 11а ч 1111IIITO 11а место
П рстнр IIj аТIIСТО 11 11" - К, ОЗJНl'ICHO ВО Н peHMCTHaTCl увоз ва
цар"IIСКll }(СКJIClj)НЦJljа како КОРIIСIIIIК, го ОЗН(l'ШЛ'1)')I(IITC1l0T како
КОРНСIIIIК, оцснуваjкп дека стоките
упсзеПII по наведсната
увозна
J~ap"JlCKa }(CKJJlIPaI\lIjCl ТУ}КlIтелот ги увеЗОJI во сное име IJ за cBoja
сметка.
СУНОТ смста нека оспорсното реНIСJше
е ЗnКОIIIIТО.
"
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Соглнсно член 53 став ! 0]\ Закопот эа l~apllIIlITc ("СJlУЖ()С 11
воспик на РМ" ()р.20/93), ап УПОЗ0Т на стоки нс се плака парпиа
НОКОJlКУ увсзсиитс стоки ВО целост се употребат
110 произпоиство
11(1стока за 1131\0З и наjДОЦllа по рок од 1 година ОД це пот Н3
подпссувяп.с пп увозпата парииска дскларапи]» ТНС стоки се
пзвсзит во стрянство. Лко стоките пс сс изпсзат но CTpallCTBO по
преппоста и во РОКОВIIТС ОН стан 1, согл асно став 3 па истпот "ЛСН,
ОД кориснпкот КС сс наплати царНllа сразмсрrю
ва псизвршспата
обирска спорен ПрОll1lСllТС 'НГО нижат 1111цспот па истскот на рокот
за 1131\03.
Согп аспо ЧЛСН 240 СТШ1 1 од пстпот закон, учсспицитс во
царииската

постяика.
КОРИСIJJlI\IIТС Ш\ увеэсппте СТОКИ и ПРУПlте
пица ка] кон СС паогаат увсэенитс стоки СС цолжни, ВО рок он 2

од пс нот на пописс увв

1'0](111111

гьсго

пп

J\СКJlЯ]Н\((IIJнта

на

11М

на f~apIIIICKIITC ОРП11111
Щ)СI'JlС}\ па дсловпите
книги, па
исправптс, прссмсткитс
11 на ДРУПIIJодаТОI~1I ОДсвпцспцпртга,
како
11 "РСГЛСН иа стоките эаРЯ}{1Iпровсрувпн.е па попятоцитс YTBPHCIIII
во спровецепата цаРПlIска постаика врз ОСНОВа па фактите
ОД
кон зависи пресмстката
па парипата 11 на НРУПlте УПОЗIIII паиички.
односпо на условите З(1 користеп-с на парписката повластипа ОД
чиеповите 25, 26 1127 освен СТЮ11 точка 1, На члсн 28 'ЮIIКl1 3 стив
овозможат

1-4

29

11 ЧЛСllOlНlте

JI

30

П<1 OHOj эаКОIl.

Во KOIIKPCTJlIIOT случаj, 0PI'HIIIITC па Уllра пита УТВРНJlJlСПСка
СТОКIIТС улсзеllll

билс

по ирсдметннта

113ВС:-\СНII
по crIH1IICTI\O ло

ОД IНШСJ\СII1ЮТ3НКОН,

во поставката
IIJ1НТII,

HITO

оргашl'l'С

на

РОКОТ НРСJ\ВlЩСII во член 53 ст;:ш 1

<}j\IIOCJIO ДО

lIa IJPCCMCTKtl

Уl\031111Дal\ИtIКII

УПОЗJJаJ\nрнпска дсклираЦJlJа нс

на

29.03.1997

ГОНlIIlll. ()Д таа Щ)1I'lIIна,

на

изпосот

IIме

l~ap1llla

11 JЧ))'ПI

КОРIIСIIJlКОТ на УВС3СJште СТОКII трсб(l да го
YllprHНlTa

СОГЛПСIIO

ЦIIТlIраНIIОТ

ЧЛСН

240 ОН

ногорс IHIВCHCIII'OT закон, <l)ормпралс КОМIIспjа, Koja врз основа
на заПIIСlIlIК
бр.273fl
ОД 29.04.1996
ГОДIIН(1, УТВрДllла
ПСК(\
IJ РСТIlР IIj аТIIСТО ''[1'' - К.. ОЗllа чс 110 во ПрС1\МСТlIнта УВО311(\
цаРl1l1ска
J\склирацнjа
како КОРJlСJlIIК, стоката
у"сзсна
110
нреПМСТllаТ:1 увозна
IIНТУ

нак

цаРlIпска

нма

цаРПlIска

IIlIфОРМllцпjа ОП 1У)lОIТСЛОТ означсн

}\СКJli1рш~нjа

нрсдмстнат(\

.

како

.

ДСКJJираЦПJ<lВООIпrгl'О ПС Ja ПРНМIIЛ,
1~(1РIlПСКПоБВРЗПIIК

стока, вораН1I IIITO

упо:нrНТf1
капс сс lIао{а
IЮ

П:-ШРI1IПJJС
IJТМСIШ 11(1IIO}\aTOI(JlTC
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во прсцмстната

увозна царииска

пскларапи]а,

на па '11111 што во

истата како кориспик II~'MCCTO Прстприрггисто 111111
од К. го
означилс туж 11тсп ОТ. 0133, ,!I од причппа што од приложените
исправи кон увозпата

,

.

цаРlIlIска дскларацша - купопроцажпиот
ДОl'ОIЮР за ирецметпата
стока - шекер и фактурата, се потврдува
дека пр с дме гпата стока по наведената
увозпа цар ипска

ДСКlIараЦlljа тужитепот ja увсзол во свое име 11 за сво]» сметка.
СО оглсц па то а, согласпо член 53 етап 3 ОД 1I0П>РС павсцепиот
закон, Суцот паога дека тужителот како кориспик па ирецметпата
,
увсэепа стока, правиппо е задолжен со плакагье на царина 11 други
,

увозпи дава чки.
При одпучувагьето Судот ГИ цспсшс навопитс во тужбата
.
со кон укажува дека во случагов сс поставува прашап.ето пали

С3ЫОтужптслот е цолжеп да плати ~~аРlша JI цруги увозпи цавачки
за стоката увеаени 110 препметната увозпа парписка псклараци]а,
JlMajKIJирсдвпц дека по оспореното решепие псма образложспи
причипи по олпос на тоа врз основа на кап снпсп се утврпува дека
прсцмстната стока С увсзсна од страна па 1'УЖ птсп ОТ. МС{-УТО(1,
в ак в ите наводи Суно г пе можеше
Д3 ГII уваЖJl од напред
шшсдеllllТС IIрJl11111Ш,ЦН'ПIРПIlJlте заКОIIСКII онрсд6н, како п фактот
дека со ушщ во CIIIICJlTC кон ПрСДМСТОТ,особено ЗПIlIlСIШКОТ бр.273/
1 ОД29,04. J 996 ГОДIIIIП, кпко JI нспраВllте - договор за КУllопродажба
JI фактура,
IIРПJlожеll1l
кон предмстпзта
УВОЗllа ЦПРlllIска
J\склараЦlljа,
сс 110тврдува дска IIреДМСТIIзта стока бllла увсзснз

во

смстка lIа ТУЖIIТСJlОТ 11 IIстата ПООll1llТО нс "611Л3
достаВСIIП НО ПРСТНРlljаТIIСТО "1-1" - К. означено
како КОРПСIIIIК ВО
.
вренмеТllата увозва цаРlIlIска дсклараЦIIJа.
Суно'!' нс можеI1lе да ГII уваЖII 11ННВОДIIТСОД 1уж6ата со
кап укажувп
дска ПРОТIIВ
ДIIРСКТОРПТС
па ТУЖJlТСJlОТ 11
ПреТllрнjаТIIСТО
"11" - К. се водсла КРIIВJI'lна постаllка,
по Koja
НСТIIТС ССОl'лаССlIJ1 ВlIIIОВIIII за КРIIВJlЧIIО дсло "фаllСIlКфllкуваll)С
на I1Сllрапп - I10рачката
- IIЗJаЩl, пораДII Вllссуваll.с
IlСШIСТIIIIJlТII
1I0даТОЦII, нска увсзсннта КОlllIЧШIa HlcKep кс биде УlIотреБСllа за
ПРОIIЭПОПСТВО на газпраНII
СОКОШI lIамспеТII за JlЗВОЗ со 30%
IIO['01lCMH ВРСДНОСТ од упозат, па смета деЮl ЧJс6а да сс сочека
псходо'!' на апаа 1I0стапка, бпдсjКII 611МОЖСЛОда сс УТНрДII дека за
увсзеllllОТ IIICKCPкс '11)c6a да IIлаТIII\аРllпа JI други УВО31111дапаЧКII
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IIме

11 ЗП

i:

,

I

'"

нс само

Прс-гприрписто "Н" - К. Ова, затоа
што ОД списите приложени
кон прспмстот, НрОЗIIЛСI'УВi1 дск а
Прстпршатпето "11"- К, озиачсно КИКО КОРПСJlНКпо прецмстпата
увозпа парииска пеклараци]а, воопшто нс ГИ добило предметните
туку

ТУЖIlТСJlОТ

11

.
па тоа

увезепи стоки, па со огпец

.
'IУЖПТСЛОТJП
11

.,
имарси

.
унсзол ПО СВОСИМС11за свога

ОП приложспиот

купопроцажеп

ПРСДШЩцска оваа стока
сметка пгго произлогува

договор

JI

фактурата,

.
псма вшианис

Суцот

КРIIВlIЧlщта наставка
во оваа
поставка па со оглец па 'гоа тужитепот праВJlЛНО с зацолэксп СО
ппаквн,е l\apJlIIH JI ПРУГJl УПОЗIIIIцавачки како кориспик па овав

смета цска исхоцот

11(\

стока.
Пресупа

У.бр.З245/97

ОД

па Врховпиот суд па Република
15.12.1999 годинв.

Мвкепои и] а,

17. Ако IllHlllPCMCIIO
УIJСЗСIIIIТС
стоки НС сс l1(1зтат 110
CTIH1IICTIl0, вбпрската за пиакап.е Ц3рllllа иаствиуна 110 истскот на
IJOKOT

за ко] с одоБJ1СII IIIJlШРСМСJlIIОТ

Од о бра зло

ж

С

уноз.

п 11 е то:

Суцот lIajJ\c нека тужбата С поосиована.
Со оспореното РСIIJСlше оцбиепа е како пеосновапа жалбата
на туж ителот IIзjаНСllа ПРОТJlВРСIЛСJlllето па I_~аРIIНПРllш~ата, СО
кос rl1'ЖIIТСlIОТ С заДОЛЖСII да платп на IfМС цнршш 11ДРУГII Уl1031111
дава ЧКII за СТОКIIТС
ПрlIВрСМСIIО
упеЗСlI1I
спорсн
УВОЗJ((lта
цаРlIlIска

дсклараЦlljа

IICHOCTaB(l.

IlРlIтоа,

прпостеllеlilIОТ
0pL~aJl ДОНСЛ
заКОJlIIТО pCIIICIIIIC, кога СОГЛ~СIIО член 214 стап 3 по BPCK(l СО ЧЛСН
22 став 4 ОД Законот за ЦПР"IIIIТС го ЗПДОЛЖIIЛ ТУЖIIТСЛОТ со
ДОIIOЛIIIIТСЛIIО
плакаll,С цаРlIна за ПРllпреМСIIО YBC3CIJJlTC СТОКJI
110 ПРСДМСТllата УПОЗll3 царlIlIска дскларПЩIJа, од IlРJflllша НП'()
ПСТIIТС ПС билс nратепи по странство
по ОДрСДСПIIОТрок, ОПJlОСIIО
паjдоцна ДО 2 t.l 0.1995 ('OHIIlI(\, питу КОПС'l110 УПОЗIIО OI~apJlIICTII.

ТУЖСНIIОТ

оргнн

на I_(apIIIICKaTa

ОЦСIIIIЛ

ACK(l

ТУЖIIТСЛОТпо тужбата lIапсдуnа дека по КОПКРСТIIIIОТ случпj
ПОГРСIIIIIО с заДОJlЖСП со ПЛ(lкан,с Ц(lРllпа 11ДPYГlI УПОЗIIJJJ\{lBa 'IKH,
/
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•
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•
•
•
•
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I
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I
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кон сс 11 превисоко одмсрсни, ОД причипа I1IТО истпот вршсн само
доб(lвуваlI,С на IIPCДM~TlIaTa стока - картопски
кутии
како
амбалажа за потребите на! II1. врз основа на цоговор за деповиа
соработка. Исто така, во КОlIкреТIIJlОТ случаj пе е утврпепо дали
увсзспатя стока с дадена на друг на употреба или е употребена
за
друга ЦСЛ, а нс за целта за кога е привремепо увезена.
Како по сл учаго-г се работи за утврцувап.е
на правно
прашап.е, а имено постосгье 111111
пспостоен,е па обврската за
вракап.е во странство на стоката ПРСДМСТ па припрсмс пио-г увоз,
спореи

lIaBCHellaTfl уrЮЗllо-цаРНIJска дсклпрнцнjа,

СУНОТ I1HjHC нека

МОЖС на сс оцснува зи копи-гостя на ОСПОРСIlОТО.РСIIIСJlIIС
и бсз
списи-го 110ОНО) IIРСДМСТ.
Имспо, Судот IIajHc цска ОСПОРСНОТО решепие С эакошгго
JI СО НС)'О НС С поврсдсн аакопот на штста на тужитслот 1I0рr1Д1I
СЛСДIЮТО:

Согласпо чпсп 39 стан 4 он ЗаКОIfОТ за иацворсшно, тргопско
р а богс н.е ("СлужБСII
веспик
на РМ" бр.31/93)t
припрс мс по
у ве

з с п и тг,

сго

м о р а а т да

цсфипитивпо

СС

пр а т-ат

странство

нли
да се увезат 11 да сс оиаршгат спрема прописптс со
ки

НО

кон сс урснува увозог; царипси.ето на ТНС стоки, како 11роковите
на IIРJlВРСМСIIНОТ увоз.
Согласпо член 214 стан 3 ОД Закопот-за царишггс ("СлужБСII
вссник на РМ" бр.20/93), ако иривремспо
увеэешггс стоки сс
отугат, НС сс вратат во страllСТВО, му ССдадат на друг па УIIO'll)сба
111111
СС унотребуваат
за ДРУГII ЦСЛII,а IIС за ЦСЛlIте за кон
I1РНВРСМСIIО СС УВСЗСIIII, IIНДЛСЖJШОТорган кс поведе постаllка за
l~tЧ)IIIJСIf)С но

служБСllа

Во наков

ДОJlЖIIОСТ.

члсн 272 стан 1 од НiшеJ\СIllIOТ
заКОIJ, ако IIРJlНРСМСIIО упсзеllllТС
СТОКJI СС цаРllllат КОllеЧIIО,
JПIIOСОТ )1(1 J~apllllaTa J( ДРУГJlте ДltваЧКII СС утврдува СIlРОСД члсн
22 ОН OBoj закон, ОДIIОСJlО соглаСIIО стан 4 lIа оваа одрснба Jl3110СОТ
]1(1

'(apllllaTa

за

СЛ),'lаj,

СОI'лаСIIО

CTOKJJTC IIITO

ПРIШРСМСIIО

УПСЗСШI 11 за

KOII

4 ОД lIетлот закон, обврската за
IIЛ(lКНН.)С на J~aplIlla lI(1станала
со Дспот lIа JIOHIJCCYIHHI)C па
дсклара[~IIJата за КОJIС'1I10 цаРППСII)С, ОДПОСПО СОДСНОТ на JlСТСКОТ
на рокот за KOj с одобрсн ПрlIвремсннот увоз, сс уп}рдува спорсд
СJlОРСН'шен

19 стан

билс

JlPOIIIICTC IIITO важат
196

_l TO'IK3

на

ДСIIОТ

на ПОПlIссуван.е

па дсклаРШ~IIj(lта

-----

----

-

-

-

- -

за копс чио J\apIIJlCII,C, опиосно спорел IIPOIlJlCIfTC пгго важат на
ДСНОТ па истскот на рокот за ко] с одобрен приврсмсп увоз.
Согласпо ЧЛСН 12 стан 1 JI 3 ОД Уредбата за ПРНВРСМСII извоз
и УВОЗ на стокп ("СлужБСII
пссник на ГМ" бр.20/9(1 .... 65/9G),

на сс увсэунаат

I1РIlВРСЫСIIОможат

прибор

11 спичпо

ППО

амбалажа,

сопотвсиост

СС

товарен

на сгранско
,

11 запгпггсн

ЛИЦС ако СС

па мс НСТJI з а поста вув НН>С НЛН попраки п.е пасток 11111'1'0 сс
увсэуваат во Рспублика Миксцони]». Привремен упоз па ОПНС
стоки, У правата па цаРННJI на Република Макецопи]а може па
од 6 месеци. во оправдан случа], Управата на
I\(\PIIIIII Н(1 Република
Максдопи]» МОЖС то] рок ца ГО продолжи
но наjнолго НО 6 месеци, а за нмбалажнта памепста за пспрак ап.е
на зс MjOJ\CJlCKII 11 11рсхра ное 1111 нро 113вод 11 IIITO СС ггзве з уват
lIаjдол го ДО 9 мссеци.
Во КОIIКРСТIIIIОТ
случа],
УТПРДСIIО
С нека IIP"BPCMCIIO
увсэспитс стоки 110 паиецспага УВО311Н цаРЛlIска цскларашп»,
нс
одобри

11(\

ПРСМС

било BpaTCIIII

по

странство

по нацепио-г

рок,

а тужчтслот

IIC

побарал

процолжувап,с па рокот каков пгго за тоа била Лl1ДСJlа
межпост
со I10(,()РС ЦIIТllраllJlОТ чпсн J 2 он Уредбата.
Порнци
'Гоа, Суцот смета дска ТУЖlIтелот се ДОВСJlIЮобврска за IIлаКf1I1)С
на цаРlIна 11 !{РУПI УВОЗlJlI даваЧКJI, JI тоа
нрссметаll
снорсн
Пj)oIlIН':IIТС 111'1'0важелс на ДСВОТ на IIC'I'CKJJYIHllI)C'J'O па рокот за
Koj бнл одобрен IIРIШРСМСIJJIOТ упоз, ОДIlОСIIО на 21.1 0.1995 J'(>Дlflltl.
IIpll Bf1KnaTa фаКТII'Iка IIl1раВlIа состоjба на раБОТlJте Судот
нска ОСIIОРСIIОТО PCIIICIIIIC С заКОJlIIТО.
[lpll Оl(lIучуваll)СТО Судот 1'11J~CIICIIIC наваНIIТС во 'l)'жGата
на ТУ)КIIТСЛОТ дека во КОIIКРСТJlIIОТ случаj npJlICJI само добавуваll)С

смста

на

НРСНМСТllата

договор

за

стока

J~ClIOBJI(l

ДСЛОIШIIОТ

3(\

соработка,

од LlI., врз основа па
KOj стокята кяко {lмб(1ЛНЖ(}

1I11РТllер

ClIOPC/{

номатп,

крастаl\НI(1I 11 ДРУГII IJРОII]IЮНII,
JlораНII 111'1'0JlCTIIOT НС С KOPIICIIIIK ва УВСЗСlIl1Т(} стока, а СОтоа 11
l~apIIJICKJ( О(}ВР3111IК. МС ('У то (1, наКНlIте
I1tШО/{1I CYJ{OT нс МОЖС{IIС
да ПI уваЖII 01( наllред ШlВСДСlIlIТС ПРII'JIIШI, 1\IПllраНIIТС заКОIIСКII
СС КОРJlСТII

за

JI:ШОЗ на

олрслБJJ, како 11фактот дска IIредмеТlIата стока бll11а
УПСЗСllа

како

(1мб(\лажн,

со

опреден

JJрПВрСМСl10

рок 11(1пракнн,с,

'I1')I\IITCJlOT НС j(} праТIIЛ НРJШРСМСIIОунсзеJШТ(\ стока,

1I0баРН1J

"РОДОJlЖУВНН)С

па

рокот

за

враКнп,е. Имено,

но

а по Koj
НJlТ)' lIaK,

СЛУ'I(}jот
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сс ра боти за примспа на ипститутот
,

рок на вракаll)С,

il нс

за ипститутот

IJРlIвремеll УНО3со опрсцепеп
увоз заради пзвоз, а цариискист

обврэпик сс опрецелува спореи чпсп 24 ОД Закопот за парпаите.
ОН овис ЩИI '1111111 Суцот, НС можеше да ги уважи 11 навоците
СО кои 'ryЖlIтелот укажува па IIСУТВРАе11а .фактпчка состоjба ВО

поглсц на

цаип стоката е дадена па друг па употреба IIЛII е
употрсбспа за друга цел, а не за целта за ко]» е увсзспа. Опа,
УlIпе НОВСКС 111'1'0 ОД тужбата JI показптс припожспи кон истата
нроизлсгува дск а привремсно увсзепата стока, с данспа на
употрсба на друг - 1-111,111'1'0 IIЗрlIЧНО нс сс позволува според член
тоа

214 стан 3 ОД Закопот

за царините.

Прссуца на Врхо впиог су)\ на Републ ика Макецоии]а,
у .бр.20Gб/99 ОД 25.05.1999 гоципа,

18. Пригеворот

113

поципсителпт

на пскларашфгга

приемот 113 ACKJlapal,"jaTa
сс ОДlIссуна
113 забслешиите
] (аРИllilIНIIII\аТ8 110оцпос на IJРСДlIоста па стекнтс 110фазата
II1H1CI\10Tпа дсклараl\lljата
11 то] IIрltГОПОр има значсн.е
веговиет подиосител не сс сптласи со забслсшките,

Од о бра з 11 О

Ж

е

11 11 С Т

при
на
ив
111{O

о:

Суцот lIajHc цска тужбата е основана.
Со оспорспого
pCIIICIIIIC, опбие п а с како ПСОСlIовапа
жалбата
на тужителот
IIзjансна
протни
закjlУЧОКОТ
па
IДарllllарllllцата,
со Koj е О'I'(11рлен ПРIIГОВОРОТна ТУЖIIТСJJОТна
lIaoHoT на цаРllнаРНllцата
по ноглед па НРСДlIоста па СТОКlIте
I1РIlРН~СНИ за увозпо
царlIНСIЬС според УВО:Иlата царнпска
lIa 1~(lРllllската IIСl10стаиа. IlpllToa, ТУЖСНIIОТорган
оцеНIIЛ дска IIрnостепеНIIОТ орган допел правилен ЗПКJlУЧОК,кога

дсклараЦlljа

еоглаСIН) член 228 етап 2 ОДЗакопот за царпните, ГО<)'лIJРЛJJЛ како'
IIСДОIIУ"ГГСIIПРIIПШОРОТ на тужптслот па паодот па цпрllllnрНllцата
но lIаглсд на нреДIIоста па СТОКlIте, ОД причина
,

\

1I0НIIСССII1101I0ДIIПiН)СТОпа стоките
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IIСТНОТ бил
од ПОП Ц(1РIIIIСКIIII(1ДЗОР.
IUTO

- -

-

------------------------

СУДОТсмста пска

------_

I1рll ДОlJссупап.е

па оспорсното

РСIIJСIШС

сс почитувани правилата па управната постапка, поради ппо
ПС е цспоспо утврдсва фактпчката состогба, како прстпоставка
за праВIIлна ПР"МСIl3па матершалпото право. Имено, оргапот е
должен по поставката да ги почитува пачепата и одрецбите за
утпрнуван.е на сите факти кои се ОД эпачсгье за понссувап.е на
ПС

привилно

и закопито

pCU.ICIIIIC.

Почитувап.сто
па правилата
на ностапката во снучаюв СС
ОДllееунаат па примсната па член 242 етап 2 ОДЗаконат за оппгтата

управна постапка, ко] се одпесупа на сооппосот на изреката 11
образложспието, како 11 на ЧЛСН245 стан 2 од истиот закон, ко]
предвипува дека со образложсписто На второстепепото PCIIICIIIIC
мораат да се оценат сите наводи ОД жалбата.
Во коикрстпиот случа] спорен пзреката па заклу'IOКОТ 11(1
ПРНОСТСIIСIIJlОТ
орган, прпговорот па тужитслот С отфрпсп како
псцопупггеп, без па сс пивеце прз основа па ко] член од Закопот
сс цопесува, а според образложението па 11сп I ОТ, иричипа за
ваквата оцпука е факгот што во увозпата парииска цскиврапи]»
сампот ТУ)КlIТСЛ ja декларирал вредпоста па стоката за царпна.
Со оспорспото рСIIIСНПС,пак, цоиесепо по повод пзjаВСllата жалба
па тужитеиот против означеНltот
заКJlУЧОК, тужеНJlОТ орган
ПРJнl>акаjкп како IIССПОРНОl\CKii при'ГоВороТ па ТУЖIIТСЛОТс
поднесен по ПОДllган)сто па СТОКlIте од под ЦПРПНСКIIнадзор,
ОЦСIIIIЛ дска заКlIУ'lОКОТ на првостспеНIIОТ орган е правплен
11
заКОIlIIТ.
Оспореното
РСIllспие ТУ?КСIIIIОТ орган го заСlIовал на
одрсдбата ОД 'ШСН228 ОДЗаКОllотза царшнггс Koja I10mef-удругото
прсДвпДува дека прп прсглсдат на CТOKliTC
ПрПгоВороТ на паодот
,
па царllпарlIllI\ата 110 поглед на КОl1l1ЧССТВОТО,
ПИДОТ,кпаl1l1ТСТОТ,
nРСДlIоста JI потеклото lIa стоките, пе може да се ПОJ(IIСССпо
ПОДllган.ето па СТ()КIIТСод под l\aplIlICKII надзор. MetyToa,
во
КОJlКРСТIIIIОТCJIу'шj постои ПРО'111ВРСЧIIОСТ
ПСсамо па IIзрската 11
обраЗJIожеНIIСТО На заКJlУ'IОКОТira ПРПОСТСПСПJlОТ
оргаll, туку JI
помеf)' оБРf\ЗЛО}КСIIIIСТОпа првостепспt10Т п DТОРОСТСПСJIIIОТ
ор
ган, со пгro според мпслсн)ето па onoj суд, е IIОПРСДСIIII члсн 220
ОДЗаконот за OIlIII11lTa упрапна постанка, кога е допессн заклучок
за отфрлап.с
ва IIРПГОВОРОТ како JlСДОIIУПIТСII,а с дадсно
/
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образло ж снис дека истпот е псоспоиап. Второстспсниот орган,
нак Oj\(.)IIBajKII ja жалбата како неоспована ннмссто дн ja отстрани
JlРОТlIвреЧJ10ста

рсшспис 11001l1llTO
начин па ОДJlучупан}с.

па закиучокот,

,.!Ю своето

нал образножсни причипи за такапот
Поврзано со ирстхоцпото, СУНОТ наога
"РСОЦСlIат

IIрlIЧlIIlIIТС

поради

пека трсба

на

пе

се

кон е опбпспа жалбата на тужитслот

против зиклучокот на првостсисипот-оргаи IJРIIМСlIупаjКII го ЧЛСН
228 он Зи ко по т за па рпиитс,
к о] р с г ул ир а сит у а ци]» п а
поннссуваи.с НРIIГОВОР на попносителот на пекларациргга против
11аопог 11а парина РJlII пата 130 поглсц па кол JI че ството,
вицот,
к валигс-гог,
ВРСНlIоста 11 НОТСКЛОТО па стокигс, но фазата на
IIРСГJlСН па стоките кога иетите ссушто сс поп парииски ШЩЗОР.

Во о во] случа]

IIРНГОВОрОТ

на

тужителот

е поппсссп против

з абсл с шк пге 11(1 пар ипари ицв га во погпсц п а врсцпоста
па
прспмсппгге стоки, IIРIlIIР"СМОТ на дсклараЦIIJата,
согиасно ЧЛСН
222 он Знконот за царШIIIТС. Мсгутоа, ОПНС оцрсцби па Закопот
зи царинитс,
"РIl присмот па пскларвпша, павант МОЖIIОСТза
1I0НlIссуван}с на НрНГоВор на заБСЛСПIКIIТС lIа J\арlIнарlIllцата,
110
само ако IIOНIIOСIlТ'СЛОТ на пеклараI\lIjНТН
lIе сс СОГЛНСIIСОIICTIITC.
ВО КОIlКРСТIШОТ СЛУtJаj, ТУЖIIТСJlОТ сс соглаСJlJI JI посташlЛ
ПО
JlёlЗllа lСIJIIТС
заБСЛСIIIКIIllа
дскларсН\lIjата,
ОНIl0СПО I10НIIСJlвова
ДСКJlараl~lIjа,
IIa I1еГОВIIОТ ПрlIГОВОР IIРОТIIВ
TJlC ~JаGСЛСlJJКII)сс
рвува како JlСДОПУНIТСIJ .
.НСТО така,
СIIОРСД МIIСЛСН.СТО
на OBOj сун,
ОСIIОПtillО се
укажува во )lзjаИСllаТil жалба 11 сега со тужбата,
дска ТУЖСIШОТ
Орl·.Ш требал
Htl сс ВllУIIП11 во оцсна !I У'I1\рдуван,с на фаКТJI CIIOPCH
СОНРЖlIната
на ПIIСМСJЮТО lIа ТУЖIIТСЛОТ, llаС1l0ВСIIО како нрнгопор
J1 бараll.с
за поврат
lIа цаРlIна,
IIОНllесспо
на НClоДот lIa
ца pllll а РВIII~ата во IIОГ лсд на YTHpJ1YBaII,СТО на nРСДIlоста на
IIРС}~МСТШlТе СТОКII, кога вске ноно IIО1\пссената /(еклараЦlljа била
РСГИСТРJlраllа,
lIa во заНIIСIIОСТ од тоа }\а го прнмеllll
член 228 111111
члсн 235 0)\ Законот
за цаРIIIIJIТС.
О'пука, Судот смета дека по КОlIкреТlIlIОТ СЛУ1шj останала
I1еразjаснста основната фаКТIIчка 11 IIрЛ8Пll состоjба по преДметоl'.
()ва, заТО(l IIIТО во оспореното
PCIl.ICJlIICпа тужеllJlОТ (1)('(111 нсма
обраЗJlОЖСНJlС
ВО поглед
па тоа 30LIITO Прll утврнунаJl,е
Ila
цаРIllIската
вредност на прсдметпата
стока ПС с прнмснет
член
l
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за цаРJlIШТС, во KOJС прсдвицсн оспоннпот

37 стан 2 ОД Закопот

за утнрнуваll,С
на паринската
BPCHIIOCT-ОСIIОВIII~а на
стоките, ониосно цска вреДlIоста на стоките,
што I1рстс-гавува
цаР"IIСКС!осиопипа. с договорсната цена (трапсакписка врсцпост),
ПРJlJII\JlII

а како

поговореllа
псиата пгго треба

цспа СС смета

вистипски

па сс плати за стоките

Рспубл нка М аксцопи] а. И мено,

цспн 111111

купсни зnраНII

во

УВО3

пако кон увоэп ата ца PJlIICK(l

цо к аз и за утириуип п.с на
цар ипск ата ВРСДНОСТ СIIОРСН пити ран IIOT чл е п 37 ета в 2 он
павсцепио т Зв кои, туж ениот ОРГ(111без УТВРДУПНlI,е факти
11
извсцуван,с покази, IJРII утврнувап.с 11(\ ,\аIНlIIската осиопипа 11(\

деклаРr\J\нjа

туж нтс лот

илатената

ПрlIЛОЖIIЛ

гп а'га стока
ГО НРJlМСIIIIJI ДОJlОЛIIIIТС1l1l1l0Т
при п пи п
ирспвинсп ВО ЧЛСН 38 СТШ\ 1 ОД истиот Закоп, СIIОРСД ко], ВО УСЛОВII
кога I\аршн.:ката оспоипци вс можс па се УТВРПII според члсп 3 7
стан 2 ОД пнвсцспиот Закон» К(1КО царииска основица кс сс зсма
преиме

цоговорспата
пена на идсптичпи стоки КУПСНII заради увоз ПО
Рспублика Мякспони]а и увезени НОНСТО НЛП приближно
НСТО
време како и стоките пгго се цnрllllат.

Бсз

разjаСlIуваll.с
If утврнуваll.с
JШ ОПНС фаКТII,
СIIОРСЛ
МIIСJlСН.ето
па OBOj суд нс е мажно JI утврнупаll>С
праВlIлна
JI

цслосна

состоjбн

ВО JIОГЛС){ ва
1\(1IJlIIICII)CTO
11(\
амбаЛ;l}К(lта на ПРСJ\МСТIlIfТС СТОЮI. Оn(1, заТОR 111'1'0
СОГЛIlСНО .. лен
41 СТRП 1 ТО'lк(\ 4 , поврз(\но
СО (lЛен 50 CTRB 1 он Законот
за
ЦllрННlIте
нод TP())IIOI{II 11 IfздаТОЦII
IIITO сс З(1сметувнат
во
ца рннската
ОСНОВIIЦН СОГЛ асно ((ле 11 37 ОП НСТIIОТ за ко 11, се
1I0лразбllраат IJ 'IРОIfIOI~JП'С З(1 (\МU(1ЛП)Ю1, со TO(1IJITO пооБН'lвснаТtl
(станнпрдна пмбалажа)
нс сс l~aplIIllI носсбно.
нко l~аРlfIlскпта
ОСНОВllца ja
OIl(I)(}J((\ JI ВРСДlIоста JlН (1мба.лажата.
Qпn особсно
ако се има ПРСдВJlД дска коп сппсите 1Iа.прспмстотсе прпложеНII
догооорот
за КУПОIlрОJ~nжба СКЛУ'IСII riOMC('Y ТУЖJlТСЛОТ како
купувач 11JfIlO-lIарТJIСрОТ ОП Г'РI\пjа. кпко проJtнпач JI фактурата
IIздадена нрз основа пп OBOj дого нор, по кон се СОПРЖ;:НIIIllIС ф<lКТП,
фаКТIIЧКН

а кои нак
З(1КОIlОТ

СПРОТJlIНIО

но Републпка

ОРГnПIIТС

15,

JlОВРЗnllО

ЭRОIIllIтатн упраПllа поставка

ja:.iIlK, бсз завсрсн
jnЗIIК

IIН ЧЛСН

ПС ги

СО ЧJlСН

сс ПРПЛОЖСIIII

IJPCI\OH на MflKCJ\OJlCKJlOTjНЗIIК

МакеДОllпjn.
I\СIIСЛС

170 стан 2

ОН

11(1страПСКII

како

сл)'ж6СII

CIIOPCJ{ паоfНIJ}СТОIJН OBoj сун

оппе )()КУМСJlТII

за дn утпрдnт

паЛ)l
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поговорената
цсна сс опнесува
само на НСТО сто к ата, без
засмстувап,с па тсжипата II~ амбал ажнта опиосно "цена за кило
грам нето", 111111 пак таа сс описсува на тежината па стоката 11
амбалаж ата, опиосно "цена за килограм бруто за нето". Во таа
емнела, треба да се нма предвид
член 71 ОД Законот
за
облигациопигс одиоси. попрзап со Оиштптс }'эаНСII за нромет со
стоките ('ШСН 161) кон, согиасно ЧЛСН 5 ОД У стаппиот закон за
спро ис дув ап.с п а Уетапот
на Рс иубли к а Максио п и] а сс
примспуваат како републичкп прописи.
Поради овие причини, согиасно член 42 етап 2, но врека
со ЧЛСН 1о стан 1 точка J JI 3 од Законат за управните спорови,
следуваше да се одиучи како во изрската на оваа пресупа.
При повторпото иостапупагье и одлучувап,с,
треба да сс
почитуваат
нраВllлата па УJJр,шната иостапки,
на сс оцспат 11
утврнат фактите ОД РСIl(сШIt'lКО эпнчсн.с, односпо правилно 11
цслосно да се утврди фактичката состогба 110 прсцмстот 11 да сс
НОНССС PCIJlCIIIIC соглаено
законот.
Прптоа, оргашгге треба да
онспат папи нс треба прстхоппо да се ПРПМСIlII чпсп 68 ОД Закопот
за опиггата УllраПllа поставка,
по врска со псразбирливоста
на
иисмспото на тужителот, односпо далн с тов приговор 110 член
228 од Закопот за цирппите JlЛII барап.е за поврат па цаРНllа 11
други увозни дивачки по член 235 од ПСТIIОТЗакон.
Прсеуда на BpXOBJJIfOT сун на РспуБЛlIка
У.бр.З396/97 ОД 10.02.1999 ГОДlIна.

19.
ПРСI'JlСД

IIРIII'ОПОI)ОТ

lIa IJОДIIОСIIТСЛОТ lIa ДСКJltlраЦlljuта

IШ CTOKIITC СС ОДIIССУШI

ОДIIОС113НРСДIIОС1'аlIa стапката,
на вске

I)CI'JICTplfl'1tJlaTa

MaKe}\Ollllja,

113 lIаоДот

110фазата

ДСКJшрацпjа

на

I~арJlllарlIlIцuта

IШ нрсглсдот

11кога

при
110

на СТОКIIТС

CTOJ{IITCCCYIIITCССПОД

царIIIIСКIf I13ДЗОI}.

оноб

раз

ложс

11 JI

ет

О:

Судот паjдс дека тужбата е ОСllопапа.
Со оспорсното РСПIСllпе, одбllСllа е како
жалбата
202

lIa ТУЖIIТСЛОТ Ilзjаnепа

против

lIеОСllоnапа
заКЛУ1IОКОТ lIа

со ко] е отфрпсп
ПРJlГОПОРОТ на тужигслот па
на парипарипцата
ВО ПОГЛСД па вредпоста
11Истокито

Царииарппцата,

няопот
111)11 J а нс 1111за упоз 110 ца р писи. С С11оред
упаЗII аТ(1 ца р 1111
СК а
цскларапи]»
11(1Царинската псиостава.
11рJlТОН, ТУЖС111гот орган

оценпл цска првостспенпот орган понеп правинеп заклучок, кога
согласпо ЧЛСН 228 стан 2 он Закопот за l~apIIIIJITe, ГО отфрлил како
нецопупггепприговорот II(~ тужптелот 11(\ лаодог на парииаршщата

во

поглсп

на вредпоста

на

стоките,

ОД

пгго НСТНОТ бил

причипа

поцигап.ето на стоките ОД НОД парписки наНЗ0р.
Судот смета цска при ДОНССУВЮЬС
па оспорспото решепие

ПОДНСССН

110

нс се почитувани правилата па управната

постаика. пораци 111'1'0
нс е целосно УТПрДСIIН фактичка-га состогба, како претиоставка
за правилна "РlIмсна На матергпалво-го право. Имспо, оргапот С
должсн во поставката да ги I10Чl!тува пачелата 11оцрецбитс за
утпрДУВНIf,С на сите факти KOII сс од зпачеп,е за поиссувап.с па
правилно 11 закопито реПIСIIIIС.
Почитуван.сто
па правилата

па поставката

во случаюп сс
Закопот за оппггата

па примената
на член 242 стаи 2 ОД
управиа поста нка, KOJ сс оппссува П3 сооппосот
па IIзрскатn
п
образложението. како 11на член 245 етап 2 од пстнот 3(1КОII, KOj
оппесупант

ПРСДПJlдувадекп со образложсннето
па вторОСТСIIСНОТО реfЛСIlIlС
мораат да се ОЦСIIС1Т СIIте паподп ОД }калбата.

Во

КОIIКРСТНIIОТ СЛУ\lnj спорен

ПРВОСТСПСIIIIОТ

орган, ПрПГОDОРОТна

на

пзрската

на
како

заКJlУЧОКОТ

ТУЖIIТС1l0Т с оnl>РЛСII

ПСДОП)'I1IТСII, без да се павепе врз OCIIOn~ iHi koj член ОД ЗnКОIIОТ
сс донесува,
а спорсн обраЗJJО)kСIIIIСТО на liCTJfOT, IIрНЧНIlП за
ваквата одлука с фактот [lIТО ПО УВОЗllата цаРJlIlска HCКJIapНI\lJja

саМIIОТ ТУЖIIТСЛ ja деклnрпрнл.вреДlIоста

на

подпессн 110 ПОНПГaIьето
оцспнл Дска заКJlУ'IОКОТ
заКОIlIlТ.

поД цаРППСКII II(lПЗОР,

стоката за царпна.
Со оспореното реПIСlIпе, пак, донссеНо по ПОПОД IIзjавсната жалба
па ТУЖJlтелот протнв ОЗIIНЧСПJlОТ заклучоk, тужеПIIОТ орган
прнфакаjкн
како нсспорно дски IIрпговорот
на ТУЖIIТСЛОТ с
ПП СТОКJlте ОД

IIН ПрВОСТСПСНIIОТ

орган е ПР:\lШЛСII 11

Оспореното
PCllICJllle тужеIlIIОТ орган го заСIIО"Н.JI па
опредбата од ЧJlсв228 ОД Закапат за царlIнпте Koja номе(), друГОТО

нредшщупа дека при прсгледот на стоките прпговорот на

IIНОДОТ
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на царппарпицата во поглсц пакол ичссгво-го, вицот, киалитстот,
нрсцпосга 11 иогеклото на стоките, нс може да сс поднесе ПО
IIОНJlгаll,СТО на стокптс
од НОН' парииски напзор. Мсгуто а, но

копкрстппо-г случаJ постои противречпост НС само на изреката 11
образл ожс пис-го па эаклучокот на ирвостепениот орган, туку и
помсгу образложеписто
па првостепспиот 11 второстспсиио-г ор
ган, со што снорсд МИСЛСН,СТОна оно] СУД, е IIОНРСДСIIII ЧЛСН220
он Законот за оцппнта управна постапка, кога С ДОНСССНзиклучок
за отфрлап,с
. на пр иг оно р о-г како пспопуштеп,
а с папспо
обра:ШОЖСIIJlС цска истпот е псосновап. BTOPOCTCI1CIIIIOT орган,
пак oHGIIBajKII ja жалбата како псосповапа иамссто на [а отстрани
'IIРОТIIВРСЧIlоста на заклучокот,
во своето решепие вооппгго нс
нал образножспи
причипи за такипот начин на оплучувап.е.
Поврзнпо со прстхоппо-го, СУПОТ паога дека треба да сс
прсоцсиат причипите пораци кон С оцбисна жалбата па тужитслот
" го члсц
против заклучокот на првостспспиот орган IIРПМСIIУПtlJ .ки
228 од Законот
за
царип иге, к о] р е гул ир а CIITY(lI~Jlja
па
понпссувап.с
приговор ва JЮJ(IIOСIIТСJlОТ на леклнрацигат»
против
пподо-г па парипаргшца-га
во НОГЛСД на КОЛJJЧССТВОТО, иицо т,
кваЛIIТСТОТ, ирсцноста

11 потсклото

на стокитс,

прсглсц на СТОКIIТС кога нстите сеУIJГге се под
Во ol3oj cJlY'laj
НРIIГОВОРОТ
ва ТУЖIIТСJlОТ с
заGс)~еIlIКlIте

на цаРllllаРНJlцнта

по НОГЛСД

ВО фазата

цаРIIIlСКII

на

напзар.

IIРОТIIВ
на ПРСДIlоста на
1I0J\lIeCClI

присмот на дсклараЦIIJата,
СОI'ласно 'ШСН
222 он Законот за цаР"НIIте. Ме('iгоа, опнс опрснбн на Закопот
за царШIIIТС, IIpIl ПРIIСМОТ на ДСКЛПрllЦIfJ{l, Дllпаат МОЖIIОСТ за
IIОНllссупаll)С на IIРIIГОВОР 11(1заБСЛСlJlКIIТС lIа царllllарlIIlцата,
110
.
само ако IIОПIIOСIIТСJlОТ на деклаРёlЦНJата нс СССОГЛnСIIсо нстите.
Во KOIIKpCTIIJJOT СЛУ'Iаj, 'ryЖIfТСJIОТ се саглаСIIJI 11 IIОСТaIlIIЛ ·110
IIН3J1аЧСIIIIТС
эпБСЛСНIКJI на дсклараЦlJjnта,
ОДIlОСIIО подвел 1I08а
псклараl\lJjа,
на неГОНIIОТ прпговор протнв ТНС заБСЛСIЛКII, се
Jсшува како I1Cj(OIlYHJTCII.
ИС'[\l така, Сllоред МlJслеlьето
на OBOj СУН, основано се
укажува по lIэjаПСII(1та жалба 11сега СО 'Г}')кбата, дска '!у)кеIlIlОТ
оргаll требал да сс IШУIIЛ11ПООЦСIШ 11У111рдупан,с IHt {1>aKTJI спорсд
СОНРЖJlната на писменото па 1)')Юlтелот, пасловеllО како прпгопор
11 ()араlье
за поврат па царина, поднссено
па 1130ДОТ lIа
НРСДМСТlIIIТС
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СТОКИ,Прll

цаРllllаРJlllцата

прсцмстпитс

УТПРДУН,III>ето на ВРСНI10СТ(\ на
стоки, кога веке пово подпессната цеклпрапига биля
во поглед

на

на во знвпспост од тон 11(1ГО примспи
ЧЛСН 235 ОД Закопот за цаРШIIIТС.

РСI'Jlсч)праlllt,

члсн 228 1111
п

Оттука, СУНОТ смета дека во коикрстниот случа] остапала
перазгасне-га основната фактичка JI правна состогба во прслмстот,
Ова, затон што во ОСIlОРСНОТОРСlflСfше на 'ryЖСllJfОТ оргаll нема
о бр аз лож е иис во поглед

на то а зопгто

НРJI

утврдуван)с

на

царииската
вредпост на предметната СТОКН НС с применет член
37 стаи 2 ОД За КОНОТ ЗИ ЦПРШIlIТС, ВО ко] е предвиден основипот
ПРIIII)\IIJI з а утврлуван.с
па царшгск ата врслиост-осиовииа
па
стоките, односпо ПСК(} вредпоста па стоките,
што прстставува
царииска оспоииця, с погопорената цспа (трапсакписка врсдпост),
а К(}КО цоговорспа

цена сс смета

вистипски

цспата пгго треба ла сс плати за стоките

Рспубл икн Македопи]а.
цс кларапи]»

ТУ)J(lIтелот

Имено,
приложил

пако

платсната

цспа или

купсни зараии увоз

кон увоэпата

по

парииска

показ и з а утврдуван)с

па

оп

врсппост
Сllоред ЦJlТНРНПIIОТ член 37 СТ(}В 2
ННВСДСIIIIОТ 3аКОII, ТУЖСIIIIОТ ОРГНII без утврлувtllI)С
фl1КТJI JI
IIЗВС){УВН)I}С докаЗJ1, Нрll УТВРДУВ(lIЬС па ЦНРПlIската
ОСIIОВIIJ\а на
преДМСТJlпта стока
ГО "PIll--fеIlJlЛ ДОПОJlIJIIТСЛIIIIОТ ПРJlНЦJlП
IIреJ(lНщеll по '1ЛСII38 стан 1 од пстнот 3НКОII, CIlopeH Koj, во УСЛОВII
кога Цl1рппскита ОСIIОВllца нс МОЖС да сс УТВрДII Сllоред ЧЛСН 37
стан 2 од IIilBCHCJIIIOT 3НКОII, :како Цl1рlшска ОСIlОВШ\Н ке сс зема
договорсната
J~спа на IIдеНТJlЧНII стоки КУПСНJI зараНJI упоз во
РепуБЛlfка
МClкеl1Оlшj(} JI УПС3СIfIl по НСТО IfЛН ПРIIUЛIlЖIIО
НСТО
ВРСМСKClKOJI СТОКIIТС 1I1TOсс царннат.
Бсз разjаспуnан)е
11 Уl1lрдупаll,е на опнс фаКТJI, СIIОРСН
МИСЛСН.ето
на OBOj суд пе е можно JI утпрдупаllJС ПРНШIJJна 11
ЦСJIоепа фаКТlIчка
состоjба
по ПОI'лед lIа
цаРИlIсн.ето
па
амбалажата па прсдмеТIIИТС СТОКIf. Ова, за1'Оа 1111'0 соглаСIlО член
41 стан 1 точка 4 , поврзаllО со член 50 стан 1 ОД 3аКОIIОТ за
ЦRРПIIIIТС НОД TPOIlIOI~1I JI JlздаТОЦII lИТО се заСМСl'упаат во
цаРПIIСКflТП ОСIIОВJlца СОГЛRСПО член 37 ОД нстнот ЭflКОlI, се
ПОДРRзбllраат JI rlРОllЮЦlгге за амбaJIа}ка, со 'Гоа ппо пообll'lаепата
(СТClндарппа
амбала)ка) пе се царJJНII посебпо, ако цаРIIJlскнта
ОСПОВIIца JП ОПфШС(l11предпаста па амбалаЖRта.
Ова особено
паринската

,
I
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ако

има прсцвш; цска кон списите на прсцмстот СС приложени
ДОП)JЮРОТ
за купоиропажбасклучсп
помсту туж итслот како
КУllунач 11 JIlIO-lIартнсрот
ОД Г'рЦJljа како продавач
JI фактурата
изцицсна В(П осиова на ово] Допнюр, НОКОН сс сонржаJlII '111Сфакти,
а кон нак спротивпс на член 15, поврзано со члсп 170 стан 2 од
СС

Законо'!' за оппггата управиа постанка сс ириложспп на странски
[азик, без зивсрсп IIРСВОД па максцопскиот [азик како службсн
[азик во Република Макецони]». Спорсц паогап.стопа ово] сун
оргашггс
нс ги цепсле овпс цокумситп
за на YTBp}~aT дали
цоговоре п а-га цсна сс описсува само на нето стоката,
бсэ
засметувап.с на тежината па амбалижага ОДIIОСIIО"цена за кило
l'pal\1 нето", или пак таа сс описсува па тежината на стоката 11
амбалаж ата, опиосно "цена за КllJlогра~ бруто за ПСТО". ВО таа
сми сл а , треба да се нма препвил ЧЛСН 21 од Законот
за
обл 11га цпоиитс оцноси, 11ОВ))3 а11 со Оппгтите узаllСII за промет со
стоките (член 161)KolI, согиасно член 5 од Уставииот закон за
CIIPOBCHYBfllbC
на Уставот
на Рс п ублик а Маке по н ига сс
IIРПМСIIУВlIат како рспублпчки IIрОIIIIСII.
Пораци опне IIрll'lIIlIlI, согпаспо 'ШСН42 став 2, во врска
со член 1о стан 1 точка 1 11 3 ОД Закопот за упраВНJlте спорови,
CJlCHYBClIlIC
да сс одлучи како во I1зрската на оваа нрссуна.
I1рссуда на ВРХОВIIIIОТ сун на РепуБЛlIка
у .бр.27 5/98 од 10.02.1999 ГОДIIIНl.

20.

МаКСДОllиjа,

lIодатоцитс но 113IJО31ШцарllIlСЮl ДСI(лuраЦlljа
по IIОД1I1'311.сна C1'OI(31'a ОД цаРlIlIска1'а ДСЮl3раЦlljа МОЖС да СС
JSРШII само IJ(JJ оснона .ш PCJlCIIaIl1'IIII 1\0l(a311 ОД KOII IICCOMIICIIO КС
СС У1'НРДIl IJIIДО1',
КОllll'III1Ш1'а 113 стоката
а, ПI)СДlIоста.
ИСIJIНIВJШ на

Од u бра з 11 О

Ж

с

11 11 е

то:

Со оспореното РСIlIСJше одбиспа е како пеоспопана жалбата
па ТУЖIIТСЛОТIlзjавспа ПРО'ПIВРСllIСПllето на ]_~аРIIJlаРllпца С. со
кос му е одБИСIIО бараllJСТО за IIсправка па 1I0даТОЦII во извозпа
цаРНlIска дсклараЦlljа на ЦаРПlIската IIСJlостава. Пр ито а 'JУЖСIIIIОТ
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орган УТI\РНIIJI
GH}\cjKII

нека

11рпостс

IIС СС IICIIOJJIlCTII

НСН пот

условите

орг«
ОД

JI

ГО ОПбил ба ра и.с го

чпсп 2ЗG

ОД

Знконот

за

царините.

Судот внjпс цска оспорсното РСLJJеПJlС с закопито. Ова, ОД
причина што ОД прпложешггс списп КОН прецмстот, фа КТУРНТС J(
113В0311ат{\Ц(}РIIIIСКn НСКJlаРШ~Jljа пропзлсгува ДСК(} податопите
ВО
И3 возиата
1\{\pHIICKa
де кл ара 1\11j а зи фа ктурната врсДност 11а
стоките во валута (рубрика 3 1) сс усогласепп СО ионатопптс ОД

.

приложснпте

IICIIIHIIHI -

фактура,

опиосно

JlЗНОСОТ

СТОН

11 во

царииска пеклараип]».
Согиасно член 236 ОД Закопот
з а ЦНРIIIlпте,
ако со
спорелуваи.сто на податоците ОД деклирацша JI на поцатоцитс ОП
нсправитс IIITOСС IIрНЛОЖСll1I со цекларацпргга
од кон ПС зависи
пресмстката на Ц(\РШН1та 11на црутите Уl1031111цавачки, освсп во
СЛУЧНIIТС СО чпсп 264 на опо] закон, сс утврДII цска поцатоцитс
оп
цскларацпргга нс 11М одговараат на податоните но НР"ЛОЖСJlIIТС
IIСПРПВII,
опи о сп о
ви сти пск а га состоjба
на
сто к иге ,
1[ариивриицата по барап.е на поцпосителот на декларашията пгго
с НОДНСССНО ВО рок ОД 1 гоципа ОН пепот на lIoHlIccynallJcTo
11(\
J\склараЦlljата
со PCIJlCI1I1CКС ги измспи податоциге
зараци
усоглнсуван.с со попатацитс он Щ}IIЛОЖСIШТС JlСIlРсШlI, ОДIIОСIIО
со ВlICTllllCKaTa состоjба на СТОКIIте.
Со оглсд на тоа IIIТО во КОJlКРСТIIIIОТ СЛУЧl\j ОН JlCllpaBIITc
IIITO сс ПОНIIСССJlII коп дсклараЦlljнта
11 од УВОЗII()Т(\
1((\PIIIICKfI

фактурата

во извоэиата

11

J

дсклаРl1ЦIljН ПРОIl3J1Сll'В{\ дска I1рссметката
Уl\031111 }\{\ на '1 КII оДговара
IШ fillСТIIпск{\та

на царшmта 11ДРУПIТС
COCTOj ба IШ СТОКJlТС,
ОРПIlIOТ I1раВJlЛIlО 1I0стаПIIЛ кога го одбlfЛ БПрНIf.сто за Jl1MCJla lIа
1I0HaTOI\1I 1\0 113ВОЗlн\та l\aplIJlCKa ДСКЛaJ}{\ЦIIJа.

Пресуна на ВрХОВIIIIОТ сун на РспуБЛlIка МакеПОlIнjа,
2256/97 оп 3.11.1999 ГОДlIна.

У.бр.

21. Губен.сто 113IIрlтрСМСIIО IfJlJСЗСlIlIТС СТОJ(П ПО СТIНJIIСТПО,
без 111111:'па .IЗIJОЗIIIII{ОТ, пс Ilретстапуiш ОСНОВ за ОСJlободупзп.с
од
оБJJрскзта за IIpaJ{311~e па СТОКlIте ОД странство •
.1
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Од о бра з 11 О

Ж С 11 И

е то:

Судог lIаjпс цска тужбата с неоспопана.
Со оспореното РСIJIСIШС опбиена С како леоспована жалбата
па тужптслот, изршспа IIРОТИВ решеписто па Цариннрпииата,
со
кос с онбисно баран.сто
на тужитс лот за осио бодуваи.е ОД
обирската эа вракнп.е ОД странство па стокито прнjаВСJlII спорен
извозиата царииска дсклараЦJlJа за привремсп извоз па стоки на
Царинската
испостава . Пригоа, туж снпот орган оценил нска
лрвостспс пиот орган цопел закопито рсшспис, согласно со ЧЛСН
273 он Закопот за цпринитс, ОД причипа пгго во копкрспшо-г случа]
нс сс работи 3(\ стоки кон СС упииггспи, оцпосио OIIlTCTCIIII, 'ryKY
за изгубспи стоки, 1I0r(\HII што во смиспа на ЦIIТJlраllllOТ чпсн ОД
Закопот. псма оспов за ослобоцувап.с ОН обирската за вракап.е
на IJPIIHPCMCJlO извсзспите стоки од странство.
СУНОТHajHCцска осиорепото рсшснис С законито.
Со гл асно со члсп 273 стан 1 ОД 3акопот
за цаРИНlIте
('IСлужБСII веспик на РМ" бр.20/93), ако ПIJIIВрСМСIIО упезснитс,

односпо IIIJIIBpCMCIIO извсзспитс стоки, без вина па у возпи кот,
одиосно на извоэпикот, бицат унииггсии JlJlII во таа мера онrГСТСНII
да IIC можат J~aсс Уllоч)сбат за ЦСЛlIте 1I0Р(\ДIl кон сс ЩНШРСМСПО
УВС'3СIШ, ОНlIOСIIО Прll времсно 113ВСЗСIII!) царннаРllllцата,
Н(\ бараlJ.с
ОД УВО31111КОТ, ОДJlОСIIО
од IIЗIЮЗIlIIКОТ,
понссе PCIIICJlIIC
за
ослоБОНУВНII.с ОД обврската за пракаlJ)С на стокитс во странство,
Oj\1I0CIIOОПстранство н за вракаll,С 11(\положсното обеэбспуван.с.
СОГЛНСlIО 'ШСН 10 стан 1 од Урс/\бата
3(} I1рIlВрСМСII
IIЗIЮЗ 11
увоз lIа СТОКII ("Сllу)кБСII
ВССJlIIК
на РМ" бр.20/94 .... 65/96),
lIРIIПРСМСIIО
можат на СС увсзуваат СТОКII, ЗnРсЩII I1З1l0жуван)с па
McfYlIapoJ(1I11
сасми, изложби 11ДРУГll IJрнредбн, како 11 прсдмсти
111'1'0 СС корнстат за урсдуваll,С lIа саСМСКlI, ОДIIОСJlО на Jlзложбсни

кс

IIРОСТОРИII.

CIIOPCH член 20 CT~n 1 па

ОЗllа(IСllата

уредба, СТОКII мо)кат

I1РlIвреМСIIО да сс 113НСЗУlшатво слу(шJtТС ОД ЧЛСН2 ДО 18 на оваа

урсдба.
Во

дека ПРJlвреl\IСIIО
IIЗНСЗСIIIIТС СТОКII заради IIЗJlОЖУП3Н,С па Мс {'У 11аРОДII IIOT сасм lIа
фнлаТСJlнjа но , во НСРИОДОТ од 27.09.-6.10.1996
година, по
КОIIКРСТIIIIОТ

ОЗllа чеllата
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извозпа

случаj,

УТПРПСIIО

цаРlll1ска ДсклаРaI'Jljа,

е

.

пс сс пратени

ОД

странство во наПСJIIIОТ рок, БJl}\сjКII пститс СС из губс 1111. Порнци
тон, JlMajKJI иродвид дека но снучают пе СС работи за СТОКП кон сс
упипггснп, олиоспо оштстспп, ТУКУ за изгубепп стоки, С'УНОТ наога
дека нема оспоп за ослобопувап.е ОД оБВРСК(1та за врак ап.е на
привремспо
пзвсэспите
стоки ОД странство, согиасно ногоре
цитирапитс энкоиски олрецби,
При ваква фактичка
JI правиа состогба
па работите, СУНОТ
смета нска оспореното решенис е закопито.
При оцнучувап.с-го,
СУДОТГН цспешс паподите по тужбата,
со кон укажува Прll оплучупап.сто да се нма прсцвиц опрслбата
ОД 'JJlсн273 ОД Зпкоио-г зв паришггс, ко]» го опфак а JI случаю-г на
ослоболувап.е ОД обирска за вракап.е па привремспо извеэсшггс
стоки 01\ странство
при губсп.е 1J(1СТОК(1, без вина 11(1пэвознпкот,
како 111'1'0но коикретпиот
случа], спорсн известувап.ето
на -С. сс
потвриува
ДСК(1 пивппта пратка СС СМСТ(1за пзгубсна. Ме гутоа,
I
ваквите ппвопп Супот нс можеше Д(1 ги уважи, JlMajKII предвип
дека погоре цптирапата
закоиска
опрепба изрсчпо прсциидупв
ослободуваll.с ОД обирската за вракаи.е па ПР"ВРСМСIIО 113ВСЗСIIIIте
стоки 0)\ С1])ЯIIСТВО бсз Blllla 11(\IfЗПОЗIIIIКОТ, С(1МОДоколку СТОКJlте
сс У"IIIIIТСIIIIIIJШ OIJITC'TCIIII, 110НС JI когn СТОКIIТС СС пзгубсни, како
.
lllTO е по КОПКРСТIIПОТ случаJ.
ТУЖIIТСJlОТ
доколку
смста дека покраj
ПСlJлатеНIIОТ
надомсст па IIMC ОСIIГУРУН(1I1Jе,"М(1 право 1111(1IНЩОМССТна IIIТCT(1,
НСТОТО може да го OCTBaplI нон УПР(1ВIIIIОТ спор.

Ilрссуда
на ВРХОВIIIIОТ
сун 11(1РепуБЛIIК(1
у .fip.3144/97 ОД 15.12.1999 ГОJ\IIШI.

М(1кеПОllпjа,

22. IIСД3ГОIIIЮIта mcpka-ОТСТр3I1увзп.е ОД jНIШО У'ШЛlIIlIте
може да се Ifзрече само за потешка попреда lIа ДОЛЖlIоста,
утнрдеll8 со статутот 118y·IIIJJllllll·CTO.

Од о бра з 11 О Ж е

11 11 С

то:

Судот IIнjпе дека тужбата с

псоспована.

Со

.

ОСIIОРСII<1'Г(1 одлука
ПРJlГОВОРОТ па ТУ)КlIтелот
,
!

на ТУ)J(СПIIОТ орган,
01\611СII С
IIЗJаПСII
ПРОТIIВ ОНJlУКЯТ(1 на
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Пиставпичкиот

совсг на тужспиот,

СО KOJH на '11'ЖIIТСЛОТ му С

I1ЗpC'IClllt пспагошка мсрка-отстраиувап.с,

18 исопраидапи

пзостапоцп

ВО ТСКОТ

lIораНII сторсии икуппо

на врвото

полугонпе на

учсбпата 1997/98 гоципа.
СУНОТHajHc цска оспорената

оплука

С

зпкошгга.

Со гл аспо со чл сп 57 стаи 1 ОД Заканат за срсцпото
образованис ("Слу)к6СII веспик на РМ" бр.44/95), зарани поврепа
па полжиоспггс JI псисполнувап.с на обврскптс, за УЧСШIКОТ можат

на сс 1I(1I1МСlIатпсцагошки

мерки: писмспа опомсиа, оломспа прсц
отстрапувап.с 11 отстрапувап.е од JaI1110TO училиштс, со тоа што
СIIОРСД стан 7 на нетата оцрецба, псцагошкага мсрка-отстрапувагье
може да сс пзрече само за потешка попрена на дол жиоста,
УТВРНСllасо статутот на учпиипггето.

Во оцрсцбата

ОД член

56 од Сгатутот

на

'l1'жеIllIОТ,

утврдени

сс иотсшките поврели ва полжиоститс на учспицитс, за кон МО)КС
на сс IIзрсче псцагошката мерка-отстрапувап.е, МС('У KOII во точка
l-CTOPCIII1 повоке од 12 псоиравпапи изостапоци во текст на едно

полугодие.
Спорсц член 58 ОД Законот за сренното
о бр аз овап ис,
начипог на изрскуиап,с па пепагогиките меРКII е УТВрДСII со
Уиатствого за пачипот на изрекувап.с на пспагошкитс мерки по
[авпото учипипггс ("СлужБСIl веспик на РМ" бр.ЗЗ/9G) цопсссно
ОН МIIIIIIСТСРСТlЮ'I'О
за обраЗОШНIJIС, со кос во '111
е 115 стан 1 a1l1lllcja
1, с УТВРДСIIО дска IlCHaL'OJlIКlITe МСРКJIсе Jlзрскуваат по случаи на
JlСРСНОВIIО 1I0ССТУП(11)С нз УЧllllIllНТСТО.

ВО

Ч1lСII

4 од наведсното

lIрСНIНЩСllа е lIостанката

УП(lТСТВО

11 ЧЛСII

59

ОД

Статутот,

за IIзреКУВ3l1,е псдаГОПJКII мсрки,

на

Н3ЧIIII 111'1'0вред IIзрскунан,е
на педаПНl.Iката мсрка IIреТХОДII
раЗl'ОlЮР со У 'lСIII I КОТ 11РОДIIТСЛОТ,ОДIIОСJlО старателат, КО] го ПОДII
КОМllспjа cocTaUCila ОД раКОВОДIiТСЛОТ на паралслката-водот,
настаВНIIК, СТРУЧСll сораБОТlIlIК ОД JIсдаГОIIJКО-I1СIIХОЛОlпката
служба lIа У'ШJlШJlТСТО, а ПО IIотрсба 11директорот lIа У'IIIЛIllIГГСТО,
Прll 1IITOсе НОДИзаIIJlСШIК.
Во КОIlкреТJlIIОТ случаj, по :iостапка IIlIа пачнн IIрСДШЩСНII
соглаСIIО 1\IIТllраПlIте заКОIIСКII одрспбl1, утпрдепо
с пека по
дсjаНIIСТО на ТУЖlIтелот се содржаПII обслежjата па потеIJlкзта
поврена

210

I

на ДОJlЖIIОС'IlIТС од члеIl 56 етап 1 точка 1 од Статутот

па

За иивсисното ДСJalШС, па
псцагошката мсрка-ОТС'IТНIIIУПНII)С.
При ваква состоjба на работите,

ТУ)КСIIIЮТ.

ТУЖJlТСlIОТ

му

С JlЗРС'IСllа

ги предвил погоре
цитирашгге законски оцрепби, СУДОТ смета цска оцлуката со ко]»
с изрсчсна псдагошката
мсрка-отстрапувап,е
ОД учплшптето
с
закоипта, Он", особсно ако сс нма предвиц основната HcjllOCT на
тужспиот оргаll, Koja СС состон во образовапие 11воснитуиап.с на
капрн за стс кп увап.с СРСДНО образован
нс ОД областа
ва
бсзбецноста, чи]» цел, нак, С спречувап.е на нсгативни 1I0jal111JI
псвшантнп состо[би во оппггеството.
IIM"jKJI

Пресупа на Врховниот СУД на Република
У.бр.2410/98 он 1.04.1999 гоципа.

Макспони]н,

23.111'11спогодбена дслuа 113остапипата СТl':Il1ката с должна
да плати пиипк 113 1I0Д:1I)ОК, ако ПО 0J\1I0C па иипетп кос му
отстапипо ДСЛ ОД иислспсиипт имот сс напга по IJТОР паслспсп рсд.
Од

о

бР

а з 11О ж е 1111е ТО:

Судот lIC1jHC цска тужбата с оснопана.
Со оспорсиого pCIIICIIIIC, опбпе па с како
жал6ата

псо си ова н а

протни рсгпе писто 11(\
Управата за [авпи ПрlIХОДII - дирекцп]» во Р., а со кос с заполжсна
да плати Н(\110К )1(\ наслсдство . Притоа, тужепиот орган оценил
цска првостспепиот орган цонсп закоппто pelllCIIJlC СОГЛ
асно со
член 16 од Закопот за цапоцитс па имот со оглед дска KCPK(\TI1 1111
'ryж IIТСllката JI о тстапJlЛа дсл од наследството до кос ТУЖIIТСJlката
611 ДОIllJlа 11по случаj IIсjЗIIНi\та керка да IIС 11го ОТСТaJlIIла.
Судот смста дека ОСПОРСIIОТО рСILlепис нс с заКОШIТО JI со
ПСГО с НОВРСДСН Зl\КОIIОТ .
С(н~лаСIIО члсн J 6 стан 1 ОД З;:\КОJlОТ за ДШIОI\НТС Ш1 имот
("СлужБСIl ВССIIIIК на РМ" бр.80/9З, 3/94 11 71/96) лко JН\СЛС1\IIJ1КО1'
IJJTO ССIIРllфаТIfЛ
за наследник
го отстаПII IIaСЛСДС11]ОТО ВО КОРНСТ
на

туж ител к ата подпессна

па

ЛIIЦС кос 611 ДОIJUlО до тоа наследство и по

да

ПС

СЛУ'lнj

му го о ТС1'а111111,ДС1110КОТго плакалпцсто но

наСЛСДJ1lIКОТ

Чlljа COIICTHCIIOCT

.1
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ВО

стан 2 ОДпстиот член JI закон с
ир сцв иле и о пск а ако и аслс дц и ко г огсги п и lIаслснство
Н3
опреислспо
л ицс, КОС НС "б1l цошло НО наслсдство
во случа]

lIPCMllllYBa паслсцсниот имот.

паслспцикот да не му го отсташш, тогаш насисшшкот пгго го
отстапил наследството пиака напок на наследство, а лицето во
'1l1ja KOPIICTе отстапспо
наследството
влака папок на попарок.
Во копкрстииот
случаj оргаците погрсшпо
утврпиле цска
трсба па се примени
член 16 став 1 ОД Звкопот, ТУКУ требало да
сс ПРIlмени стан 2 од истпот член 11закон. Имено, во случаjот
ксрката на тужитслката
се прифигила за паслспник на оставината
на IIСР1l11110Тпочипат татко оцпоспо СОIIРУГ па ТУЖIIТСJJката, но
спогодбено сс договорила ДСЛ од имотот 11то а само возилото
марка "Фолсфагеп" да бице ВО IIсjЗНllа сопствспост, а остапатпот
псл на 11 ирипапие
на -гужитслк ата. Он ова JlРОlIзлсгува
дека
кср к ата сс ирифатип а за паслсцпик
11 стаи ала сонствснп к па
паслсипиот ДСЛ 111'1'0 {J припага спорсц закопот. Притоа, спсп ДСЛ
.
...
ОДTOJ паслецси пмот го отсташша
Н(\ исрипата МеЧК(\, во СJlучаJОТ
ТУЖ итсл ката, со спогодбепата
цспба на остаиипата.
При такна
состоjба на работптс 'J)'ЖIIТСJlката НСс )ШCJIСДlШКна НСЛ ОД НМОТОТ
lllTO (1 611Л отстаllСII од IIсjЗlIннта керка,
затоа I1IТО TOj НМОТ {I С
отстаIIСII, на за JlСТIIОТтаа трсба да плаТJI даllОК на 1I0Hr\POK, а пе
наllОК на JlаСJI~ДСТnО. ТУ)Кllтелката
трсба да го плати даllОКОТ 118
I10дарок затоа HITO спорсД 'lЛен 15 од ЗаКОIIОТ за HaIlOI\IITC на
~
11.1'0101' наков данок не Ilлакаат
само Лllцата он прв Iшелсдсн ред, а
во СЛУ'Iзjов се раБОТII за пренос 11(1СОIlстпеllОСТ ОД керка на MajKa,
111'1'0по МJlСJlСII)еН3 СУДОТ нс С ослоБОДСllа ОД IIлаКНII,е на даllОК,
(член 16 ОД Законот за lIаСЛСДУШllI)С).
Врз основа на lIзложеното
оргаНllте по КОlIкреТlIlIОТ слу'шj
61ШС ДОlIЖlII1 да го ПРlIмепат етап 2, а пе стаи 1 од члсн 16 11член
1О ОДЗаконот за даllОЦIIТС HlllIMOT од капе НРОIIЗJlсгупа обврската
ва ТУЖlIтелката да го плати даllОКОТ за 1l0нарок.
При наква
состоjба
ва раБОТJlТС, Судот го 1I01l1llJlTII
оспореното
pClIJClIlIC
11 IIРСДМСТОТ го врати на повторно
раЗГJlсдуваll)е 11одлучуваll_)С на ТУЖСПIIОТорган.
'~~

.

Пресуда
па ВРХОВНIIОТ СУД па Република
у .бр.2835/97 ОД 25.05.1999 година. '
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МакеДОlllljа,

кои што (:С ослпб онупаат НД даипк па
промст на псдвиж пости нс спагаят 11 лииата кои 111'1'0 паслсдунавт
110 псппп на до('овор за пожинптиа Iрдршка поколку има 11дру"
паслсдник само за нсгопиот паспсдсн дсл.
2.::'.По

11:1лица

1(I'Уl'сат

Од о 6 раз

л ож е

11 JI

е то:

Суцот паj)\с цска туж бата е неоспована.
Со оспорсното
РСНIСIIИС опбпеп п сс како пе о сп о ва пи
жалбите на тужп-гелите нзjНВСНllllРОТJlВ решеписто па Управати
за [авпи нрихоци-Цирекцп]п- Оцпеление во С. СО кос ТУ)ЮIТСЛIIТС
сс эндолжепи со цниок на промет па пепвижпости и "рива. П рнтоа
тужепиот орган утврдил цска праВIIЛНО првостепеппот орган 1'11

на пспииж по сти
соги асно чпсп 25 JI 26 он Закопот за паноците на имот (11Спуж бе 11
э адол ж ил тужптслитс

со напок

ва I1РОМСТ

веспик ва РМ" 6р.80/93).
Според чпсп 25 ОД на всдсппот

з акон а КО "РСJlОСОТ на
соиствоност
на псивижпости
сс врши врз основа на договор за
ложиио гио Jl3НРЖУ'НllJ)С ц аио чи атп обирска
п астин у в а по
момсптот

на смртга

на нриматслот

па иэпржувагьето

.

Спорел член 26 став 6 ОН истпот закон кога правото на
соиствспост
на пепвпж пост сс пренесува
ва двваге л ог Н(}
цож ивотпо-го
JlЗj\ржуван)с ко] во оппос на IIРJlматслот
па
иэцржупап.е сс наога во I1РВ наследсн ред 11 тоа само за НСЛОТ IIа
JlСДВII)КlIоста KOj 611го lIаСlIСl\IlЛ според Законот за JlltСЛСП)'Шll1)С
JI бсз давнн)с lIа IIЗДРllJкатн.
Во КОJlКРСТIIНОТ СЛУ'lаj тужеllllОТ oprltll
УТВРДIIJl
дека
ТУЖIIТСЛJlте
врз основа на дОГОВОР за дожппотна
JlЗПРНlка
IIнслсдуваат сдна 1I0JlOBlllla ОД преДмеl1Iaта ПСДВIIЖIIОСТ. ПРllтоа
ТУЖСIIНОТ oprltJ( го IIмал ПРСДВIIД фактот J(CKa 'IУЖIIТСЛОТ како
даnател на ДОЖIIНОТIIОиздржуваIье во ОДIIОСпа нрнматслот на
Jlзпржуван>ето се наоtал по при наследсн ред 11 го ОСJlоБОНIJЛ ОД
IIлакаll)С на данок па промст па IIСДНIIЖIIОСТJI JI ПрflВ(l само за
дслот па пеНВIJ}кпоста Koj 611 го JНiСЛСДJlJl според З(lКОIIОТ за
паслсдунан)с 11 без даваll)е па JlЗДРlпката. Со огледда тужптелкита
пак паслсдува ПСДПJlЖIIОСТ RрЗ основа па договор ЗС\дожпвотна
ИЗДРIIJка а пс спаtа во КРУГОТ па опнс лпца кои според З(lКОIJОТза
/
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дапоцитс

на имот

он 'шен 26 можат ца бицат ослободсни ОП папок

на промст а псцвижиосги,

C~ДOT смета цска пе постои оспов за

ОСIIОРУЩ\lье на второстспсното
pCIlICIIIIC.
При ОНЛУ'lуваll)СТО СУПОТ ги имаше

препвип ЦlIтираНlIте
а поссбпо оп факлот според

законски одрсцби и горе нввецсиото,
чисн 20 стан 4 ОД Закопот за даНОЦlIте 11f\ имот ако нраното на

сопствспост па псивижпоста сс пренссува прз
за доживотно

иэпржуваи.с

даиочеи

основа

обврзпик

С

постои

решспис

11пруг

ОД кое произлегува

законски

ппсисдник па

цска

С

ирииожеио

покра]

IIPIIM(lTC1l0T

чи] пел со ДОГОI~ОРОТ за пож ивотп а изцршка

погонор

примнтслот на

псивижпоста. Исто така по списите па прсцмстот
оставипско

11(\

11

тужитепот

па изпршката,
премииува

113

тужитспот.
Пресупа на Врхо вииот сун и а Рспубл ик а Макспопи]
у .бр.1474/97 он 21.04.1999 гоипиа.

25.

а,

на исрсопиинипт цапок на личните I1рllМШЫl ОД
ст о иаискп 11 професионална
дсjllОС1' е личното 11РlIмаll.е кое
дипочишгг пбврзиик I'(~ Уl'нрдупа 110 да ппчии 01' бипапс, 110 'Гоа 110
правило пе може да биде иопискп ОДIIРОССЧllзта плата,
ОСIННШ

Он о бра

Суцот

зло ж е

lIаjпс

1111С то:

нека

Со оспореното

тужбата
е пеосповапа.
реlIlСIШС одбl1Сllа с како IIСОСIIОННllажалбата

IHl ТУЖIIТСJlката JlJjаПСllа IIРОТIIВ PCIIICIIIICTO 113YllpnBaTn за janllll
IIJJIIXO}\II - J(lIрСКЦlljа С., со КОС С ЗflДОJlЖСIНl со IIСРСОllflЛСIl ]\«\1I0К
ОДДОХО}\од BpllJCII)C на фОТОКОПIlР дсjllОСТ за 1995 ГОДlIна, IIрlIДОIIСС
за ПСIlЗIIСКО11ИIШilЛПДСКО ОСlIгуруваll)С, ПРПДОIIСС
за вработуван)с.

ПРlIтоа, ТУЖСIIIIОТ орган OI\eIHIJI пека ПРПОСТСI1СIIJlОТОРГi111довел.
З(lКОllllТО РСIl.lСIШСкога ОСllOВllцата за I1рссмстуваl1.с IШ п~шочltото

со член 5 ОД ЗnКОПОТ за ItСIlлnта
на платитс, 110IlJllфра на дсjпост-l109, за Koja праШIОТОJlIII\e lIa
rryЖIIТСJlката
С рсгистрирано НРЗоснова lIа PCIIICIIIIC за унис па
заПО]ОКУВaJI.С ja УI'ВРДlIЛ соглаСIIО

ДУКНII во реГllстарот.
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Суцот lIаjпс цска оспореното решепие

С закопито.

Согиасно члсп зо од Закопот З(\ IIсрсонаЛlll101' лапок ОД
ДОХОД("СлужБСII веспик па РМ" бр.80/93, 4/94 11 70/94), осиова па
ц а по к о т 0]\ ПОХОД на л и ч п и тс IIрпмаll,а
ОП сго п а пск а JI
професиоп ал п а j\cjIlOCT JlpcTcTaByna пичпото
П(НIf',tаll,С кос
цапочпиот обврзппк ГО УТВРПУВ(\ но папочпиот билпнс, согиасно
со одрсцбптс он Закопот за цапокот ОП цобивка, а кос 110IJР<ШIIЛО

нс може па бице IIOIIJlCKO ОП ПРОССЧllата нлата

остпаРСlI1-l

во

Репубп нката.

Согпаспо чиеп 5 стив 1 ОД Заканат зи исилата 11(\илатите
по Репубп ика Македопи]а (" Службсп нсспик па РМ "бр. 70/94),
пиатата 110 работник ко]» прететавува основица за прссметувагье
на дапоците 11 ПрНJ\ОIlССIIТС ОД плата, нс може Hn бице пописка ОД
650/0 ОН просечпата мессчпа НСТО плата 110 работпик ВО 11JHIIKl1Ta

на ко]«

11

Уредбата

ирипага

нраНIIОТО лице

за спинствепа

ПО ТСКОВlIIIОТ

РСГIIСТРJlрано

класпфикашпа

па

соги

деjIlОСТIIТС,

аспо

со

об[авспв

мсссп.

Со цитираиитс олрсцбп од иавепспите энкопи прспвидспи
сс два

1I{111111\1I11(1
па утврдунан.с

п а иа иочн ата

O~IIOBI~I\(\ за

прссметувап,е на цаиошггс и ирицопссите ОН плата, оипоспо CHHIIOT
110НрМНIЛО I1рСПВllпупа 1111111101'0IIРIIМ(\II,С Н3 ДНIIОЧIIIIОТ оБВ{1ЗIIIIК
да се утпрнува ВО заВIIСIIОСТ ОД ДНIJО'IIШОТ БПЛ(lIlС, 110ССIIак тоа
не може
да бидс 1I01lllCKO ОД НРОССЧIll1та плата остваРСllа по
РСllуGЛlIката,
ОНIIОСJlО
тоа да пс биде ПОННСКО од 65% од
просеЧllата месс(ша нсто плата по работник во граНК<1ТП lIа Koja
II

ПРllllа(~а праНIIОТО 1IIIЦС.
J\апокот

одрсдбllТС

па

он

ila

НОХОН

зп

ЗаКОIIОТ

ДПIIОЧIIIIОТ

оБВРЗJJIIК, со['лаСIIО

IIСрСОППЛIIIIО;'

даllОК ОП ПОХОД,

сс

IIрссмступа I\РЗ оснопа 11(\ПОДIIСССIШда 110'111(1ПРJljап(\ (ЧЛСII 89 стап
1), со тоа (пто ДОКОЛКУ такна нс с ПОДIIСССНП,според ЧЛСII 89 стап
1 'гочка З од IIСТНОТ закон, Д<1110КОТсс прссмеТУIШ прз основа на
Сllорсдупаll,С

со просеЧl1l1ТС

НСТО плаТII

.

lIа вр(\БОТСIlJlТС

Knj
..
HCJIIOCTJa Лрll шт

нраШIIIТС ЛIII\а ОД нста НЛII CJI1I11lШHCJIIOCТ,КОII таа
IIОД нрпБЛIIЖIIО
спнаКНII услопи, со тоа IПТО пето платат(\

да бппе под

IIППО1:'О ПРСДВIIДСНО

Во КОlIкреТIIПОТ
ОРГНПIlТС УТПРДIlЛС

слу'шjl

дека

пе мо)ке

по погорс ЦIl1:1JРЮIJIТС законн.
ВIIДНО ОД СIIJlСПте кон прсдмстот,

1I0датоцпте

содржапп

по 1'аl101lllата

i
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IIрlljCIва па тужигслквта

НС сс рсаЛIIО IIРlIкажаllJl, на цапочиото
З(i)\ОJ~ЖУШ1J1)С
на истата ГО У'П1РДIIJlС110 шифри па }\cj1JOCT - 1109.
за KOJa правпото лице на тужитепката
с PCL'JlC1l)JlpaIlO
врз оснона
,
на решсписто за уrшс на ДУКс\ll по регистарот, при што с примснет

закон за туэкитсл ката.

1I0lJОВОЛIШОТ

Он ова ироизпсгува
РСШСJlIIС

110

цска е цопсссно законито

и правнино

прецмстот.

При оцлучуван.ето Судот ги ценеше павоците но тужбата
цска по кон кре-гииот случа] тре ба да сс IIРНМСllат Закопот за
IJсрсонаЛСII цапок ОД ДОХОД, Закопот
за пспзиско и ипвалпцско
осигурувап,е, а нс Закопот за исилата на илатите, бипсрси таа с
должна на плака иапоци 11 придонеси прз основа на рс апиитс
IlIHIXO)\II,
нораДII што 11даиочиото эацолжувнн.е
утврцепо врз.
.
.
основицага
во групапигата
на HCJHOCT е IIРСВИСОКО оцмсрсна.
Мсгутов, ваквите наводи, сунот нс можегпс да 1'11
уважи ОДиапрсц
павсцешггс IIрIlЧШШ, цитираните закопски оцрсдби, како 11 фактот
цек а во утврпуван.с
па осповицата
ва иренмстпото
даllОIJIIО
зацолжувап.е
па тужителка га С;. почитувано 11 зсмспо IIРС/(ВIIН
о гр а п и ч у ва гьего на платата, кос Jlрстставуна ОСIIОПIII\а за
I1рссмстуван.е

lIа ДaIlОЦJlТС JI НРIIДОIIССIIТС, СОГllНСIIО НIIТIlРННIIОТ

за JlСlIлата на плаТIIте, спорсд просеЧllата плата
110 раБОТlIИК во гранката
па Koja 11 ЩJlIпа('а нранното JIIIHC НЛИ
конкреТIIО за месец 12 .1995 ГО1\lIl1а, за гранката - ДСЛОВIIII УСЛУГII
ншфра -1109, во износ од 8.549,00 HClIClpll, Koja пак е 110HHCKa од
llPOCC1I11aTLt
месечна нето плата по раБОТНIIК остварсна
во
РепуБЛJlката за IIСТIIОТ псрнод - 8.900,00 дснаРII, IIРСДlшпсва како
ОСllOlшца за нрссмстунаll.с lIа дапоците 11ПРIIДОJlССIIТС
соглаСIlО
ЦIIТlIрашlOТ член 30 од Законот за IIСРСОIlаЛIIIlОТ f(ClJ(OKОД доход.

ЧЛСII 5 ОДЗаконот

Гlpccyдa.,lIa ВРХО1311110Тсун ва Рспублика
У.бр.938/97 од 3.02.1999 ГОДlIна.

MaKcHolIlljCl)

"

26.111111yrlJpдynall.c
состоjба,

1<011можат

lIa I<зтсt-ориjата
граi-ЮIII со слаба IIМОТllа
да бllд'ат ослоБОДСНIt
ОД I1лаКlIlI~С Jla

11ДМИllltСТIНlТIШllа Т8l<са, oрГ81111те JШ упраната
IIIJСДIНIД СООДJJСТIIИТСзакопи

lIajllllCl<llT1t
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IIлата

KOIIJo урсдуnаат

трсба Д1' 1'11IIMUUT
OIJaa MaTcpllja, кога

пе с УТНРДСllа со КОJlСКТIШСП ДОГОIIОр.

Од о бра

3 11

ож

С

и

П СТ

о:

СУНОТ паjдс цска туэкбата

е основана.
Со оспореното PCHICIIIIC опбиепа С како псосповапа жалбата
на тужитслот
нодпесена ПРОТIIВ заклучокот на Мппистсрството
за виатрсшпи работи ва Република Макелоип]а - бр.20-261 03/5-96
ОД 11.11.1996 година, СО ко] е олбиспо барап-ето на туж ателот
за
ослобонуван.е
ОД нлакап ..с аДМIIIIистраТIIПllа
такса за IJРПСМ ло
државjапстло
на Рспублика Македоии]н. Притоа, ТУЖСIIIIОТ ор
ган оценил цска ирвостепеппот орган ПРЯВJlJfIlО оппучил кога го
опбил барап.сто ва тужителот за ослободувап.е ОД такса согпаспо
ЧЛСН 15 стан 1 точка 19 он За КОIIОТ за ЯJ\МJlIIIIСТРnТJlВIJIJТС такси,
со оглед нека

тужигслот

НС припага

11(1китегоршата

кои согласпо то] члсп можат ПП бипат ослободепи

ацмипистра-гивпата
СУНОТ смета
пего

на гратапи

ОЛ плакап.с

на

такса.
цска оспорсното

е НОПРСДСНз акопот,

PCHICJIIIC С

псэакошгго

а ПОРnПII rЮГРСIJШО li псцслоспо

11со

УЛ\РПСlln

фактичка состо[ба, пораци IIITO погрсгппо С примснег закопот.
Имено, во KOIIKpeTIIIIOT случа] оргапите на управата НС пале
о бр а з.но ж с п ис Jf ПРНЧIIНII
з о пгго туж ител о т пе сп а г а во
катсгориргга грагани кои можат да бидат ослобопспп 0)( 'IJIНК(\Н)С
Jln flДМIIIIIIстраТJШIIaта такса. Ова, затоа I1ГГО член 15 стан J ТОЧКfl
19 1I0НРЗ(\fJ() со член J 6 ОД ЗаКОIIОТ зn аДI\IIfIlНС'I1JаТIШIIIIТС Ti1KCII
("Службеп веСIШК на P1'vl" бр.l7 /93), ПРСДВlIпува ОСJlобоJtува II.С он
IIлак.НIIJС такса
на гра('<lIlIlТС
со СJlnба имотна
COCTojoa 11
J~РУГJlнравн СIIОрСД Зl1КОJlОТ за СПЩljаЛIIН
СО топ IIIТО како гра {-а111111 со слаба IIМОТПn состоjба СС

КОРJlСIlШ~1f на ОСIIОВIIII JI

заНГГIlта,

смста

ЛIfЦСТО

JlаjШIСКflта

Чllе домаКJlНСТВО ОСТПnРПJlО Пр"ХОДII

ПJН1ТnУГВРНСllа со КОЛСКТlIвен

ДОГClВОРво

IIOIlIfCKJI ОД

РСlIуОЛlIкатп.

130 ОППП СМIIСЛ n, пр 11 утврпува II)С IIn ф(i ктн '1ката СОСТОjба во
КОlIкреТНIIОП
случаj не е зеМСII преДВIIД Законот за СОЦlljална
заJlIТIIта ("СлужБСIl пеСШIК на РМ" бр.50/97), на IIJTO УIНП)'Вi1 11
МИСЛСН.СТО на МШIJJСТСРСТВОТО за труд 11СОl\lIjаЛНtl JlОJlJlТJlка.
Имсно, во УСЛОНII кога со колеКТJlвен договор JI со. нрУПIТС
.
НРОIIIIСII, НС С утврдсна I1aJJlIICKa
плата, според МIIСlIСII,СТО на
oBoj еуД, прп OI~CIIYBall)e
Дi1ЛJl граfНIIПIIОТ е со слабn имотна
еостоjбn во емнсла па ЦIlТJlраПIIОТ 'Iлеп 15 етап 1 точка 19 11член
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16 он Зикопот за iЩМ 111111C'll) ати впито такси, ТРСО(\ па СС имаят
прсцвиц опрсдбите 0)( член 21 - «шСН29 он Закопот за соишалпата
э ашги-га , спорсц кон СОIЩjаJlllзта
э агитита сс утврнува ОД
ПРОСС lJ1ата мессчна псто плата по работпик
J}O пестопапството
на Република Макспопига остварена во послецпитс три мссеци.
Нето така, треба да се нма препвиц 11 Закопот за исилата на
плапггс во Република Македопи]а ("Сllужбсп нсспик на РМ" бр.70/
94), СНОРСД ко] (член 5), платата 11(\ работпикот ко]» прстставува
основица за прссмстуван)е на папоците 11 припоиссите оп ината,
нс може П<1 бице пописка од 65(% оп IIPOCC'lJlaTll мсссчпа
пето
плата 110 работпик во граllк(\та 11(\ ко]» JI припага правпото лице,
об[аисна во тсковниот месец.
1Гапрсц иитирниите законски оцрецби, според миснсп.сто
на ОВО] суп дивват основа да се утврци стан 11 извецс заклучок кои
пипа треба па сс смотаат како гра га 1111со слаба имотна состоjба
согп аспо член 15 стан 1 точка 19 11 ЧЛСН 16 од Законот за
1

вцмпнистративнитс такси,

Пресуда на Врхо впиот СУД на Рспубл ика Макецопи]»,
у .6р.2170/97 од 03.03.1999 година.

27. Гувсрнсрот на Пародиа

банка

IIЗРСКУlJа MCPIO'

од неговата

пвплсжпост

но 1'I)аIIllЦIIТС па опластуваи.ата
и 11О COI'JraCIIOCT со
цслта за кпj а ~ даДСIIО онластуван.сто соглаСIIО lIаЖС'II<IIТС закони
НО времсто кога СС УТНРДСIIII IICIII)3JJlIJIIIOCTIITC.

Од () бра з 11 О

Ж С 11 11 е

то:

наjпс дека тужбата С OCHunalla.
Постнпкnта 110 onoj прсдмет е OTIIO'lIНlTi1 по 1996 1'01\1111а кога
е уважена тужбпта на ТУ>КJlтелот
11 со I1РССУНП 110l1JlllITCII0
е
решеннето
на Сопетот
па Ilародпа
банка 'Н\ РепуБЛlIка
MaKcHollllja со обраЗЛОЖСIlJlС ]\ека мсрката 0]\ член 68 ОД Законот
СУДОТ

("СJlужбеп ПССIIIIК па РМ" бр.31/93), пе
може да сс ПРИМСНИ па тужптелот со оглед да пстата сс ОДlIссува
само на 1IIIца со lIоссбllll права 11 Оllластунап)а, а ТУЖJlтелот е
Дllректор па Банката, ~ ПС лпце со посеБПII права 11 овластуваll)а.
за

БПНКII
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11 lllтеДПlllllll\JI

I

Мстугои со lI)Jссупа па Оипгтата ссцпипа 1)(\ Врховшют сун
на Република Макспопп]»
с УЮlllат(\ IIреСУПi1ТН 11 ирсцмстот с
нратс

11

на иовторно оцлучувап.с

ирсп СОВСТОТза

спорови,
ЛВТСIIТII'IIIOТО

УIJР(\ШШ

о глсц на 'Гоа IIIТО МС(-УНРСМСНО со гл асно
топкуваи.е 11(1 Собранпето на Република Мнкепопп]» он 25.12.1996
гоципа на члси 68 ОД порапешпиот Закон за бинки JI пггспилпппи
(оцпоспо ЧЛСН 70 он важсчкиот закоп) с опрецолсно цска НОН лица
со поссбпи овиастувап.а ССпопразбира 11 нирскторот, освен пппата
со поссбпи овластуваи.а JI оцговориости.
Врховпиот сун со пресуда повторно го IIOJJIIJlITJI ОСIIОРСJlОТО
со

решсипе

на

СОВСТОТ на

1IаРО}\II(\ банка

11(\

Репубп нка 1\1а ксцопп]»

со образложепие
пека С цопесепо ОД испадлежеп орган, со оглец
дека во СОВСТОТ на 1Гародлата банка ко] одлучупа во НТОР степси
У ЧССТВУва 11 гу вс Р не рот ко j JI сто ВРСМС 110 го )\0 нс су в а 11
НРВОСТСIIСIIОТОpCIIICIIIIC,пораии пгго нс с обеэбспспа двостспсност
во оцпучувап.ето. Во мегуврсме беше измепст Закопот за Паропиа
банка на Република Максцопи]а, со впесупагье 11(\опренба дека
ГУНСрlIСРОТ 11 исговио т з амепик
нс сс членопи опиосно нс
учсстнуваат во работата па советот кога се одлучува 110 жалби
протнв решепига допсоепи ОД гуверперот. еовс'гот IIП IIapOHHa
баllК(\ РСIJJаиаjКII 110 )калбата па ТУ)Юlтслоi' повторно ja 01\611 како
IICOCllolНHla

со

PCIHCIIIIC.
СО IIрссупа

Потоа

Судот

по

РСlлаваjКII

eYIlJTJllla

за

Совстот
110рПДIIповреда на

IIРСДМСТIIНОТ СIIОР ГО 110)111111'1'11 ОСIIОРСIIОТО pell1ClIIlC

lIа

па J-IаРОl{lIпта БПlIка на Републ нка Ма кеПОlllljп
праВllлата
нп постаllката
JI НСIIОТIIОJlIIО УТВРДСllа фаКТJlчка

еостоjба,

како

ыаТСрlIJаЛIlОТО

I1РСТIIоеТl1пка

праВlIлна

IIрllмспа

на

нраво.

Со оспорсното
lIеОСlIонаllа

за

жплбата

PCIIICIIIIC 110 трет пат с
на 'ry>КIIТСЛОТ 1I0J\пссеliа

опбllСJll1

ка

ко

ПРОТJlВ PCllIClIlICTO

па гувсрпсрот со кое му с изрсчсна мсрка - ЦСЛОСllа заБРППfi зft
BPIIICII,C на раБОТIf - гснерален ЛIJРСКТОР IШ К.Б. АД С. JI lIа ПРУГII
раБОТII со поеебllll
онластупаll)а 11ОДГОl10РIlОСТII на JlCOI1PCJ\CJtCIIO
времс,

зараНlI

нсзаКОllllТОСТJI
РСlлеШlе
рок

он

ПССlIровепуваll)е
но

рnБОТСII)СТО

па

на

СО

Бnпката.

сс задо)пкупа УJlраВПIIОТ одбор

3 депа

ПРОППСII 11 утврпеllJl

110 IIpl~eMoT па ова реПIСlIIlС

ТОЧКI1

2

ОД

петото

па

Бапкnта паjДОЦIIН во

да

IIмснува

прrllllтел

1111

i
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

цолж носта - ГСllсралсн

)(IIРСКТОР па K.I). но прстхоцпо прибавспа

согипсиост ОН 1Гаропиа банка на Рспублика Максцопи]» 11 да ja
ЗШЮ ШС постапката
за имснувагьс на работовоцсц орган. Спорсц
точки 3 ДОКОЛКУ во оирсдспспиот
рок Управпиот
онбор НС ja
и з в с сти Пар оцп а банка дска п о стаии л с о гл а с п о точка
2
1

ГУВСрlIСрОТ

ке

овласти работпик

од Паропна бнпк а ко]
К.Б. AJ_( С., )(0 э авргпуван,е

оргн нпз ир а р а ботс п.ето ВО
постапката за избор па гспсралсн

днрсктор.

Во точката

КС

го

на

4 на ова

PCIIICIIJIC решспието
па гувсрпсрот
се става нон сила.
СУНОТ смета цска со оспорсното регпснпс на СОВСТОТ 11 СО
JlPBOCTCIICJlOTOРСIIIСIIJlС на l)'BCPIICPOT на Пародна
банка нс с
IIраВIIЛJlОпримснет Закопот. Ова, затон што ОД утврцсшггс факти
С из всцсп иеправилсп .закиучок цска во случагот сс работи за

фл агр аппю
KPHICJI>C
на систсмските
з акопи ОП областа на
мопс гарпого,
КРС)\IIТIIОТО 11 цсвизиого
работси.с JI оипуки на
Совстот
на Народна банка на Република Макецопи]» цопесспп
прз основа на тие закони, а СIIОР<?Пматсриршнигс ефсктп, силен
у)(ар врз стабшшоста на пспарот, ДСВlIЗIIJlОТ курс на ДСlIарот и
цсви зпитс рСЗСРВII на држнвата,
ПРСЗСМ:СIIII со IIНмсра да сс
JIРС)~JlЗВlIка }\свалвацнjа на дспарот 1.'11110Toj OClfOBК.Б. AJ( С. да
остварн BIICOKf\ добивка ПО ОСIЮП
ДСВJIЗШI КУРСIIII раЗЛIIКJI.
И МСНО, НО врска со IIpClH.JalJ.CTO за ПРС'lскоруван.сто
на
эаКОIIСКIIТС IIРОIIIIСН за ДОЗВ())JСIIJlОТ маКСIIМУМ за ЛРЖСII.с
на
J\СВНЗIIJl срсдС'п~а
во странстпо,
баllкнта I10СТНllllла СОГJН\СJlО
укажуваll.ата ОД JlЗВРlIlСlIнта КОIП1)ОЛН ОД 11.12.1995 ГОНllllа 11ДО
1

па

ГОj\ШШ, таа JfЗВРНJllла УСОГllасуван>с, IfMajKH ja во
IJРС}\ВlЩ11 ОДll)'ката lIа IIapoj(JlaTa бl1lIКl1 со Koja краjшlOТ рок на
УСОl'лаСУВClII.с с 31.12.1995 ГОДIIН(\, а I1Л'О НСУIIШОСТ С KOHCTLlTJlpallO
во IIЗВРJJlсната ДОIЮJlIIIП'СЛIШ контрола
17.01.1996 ГОПllпа.
]'10 O)~I10Cна ТСРМIIIIската ilродnжба
lIa ДСВIIЗJl Судот IIзо{'а
KpajoT Н<1нстата

он

како 11 во преТХОДIIО HOllccellaTa
СЛУ'lаj

но КОIlКРСТIIIIОТ
бр.8376 од 05.12.1995

раБОТСIf.с ("Спу)кбеПllеСIIIIК па РМ" бр.30/93

J[

ПРССУДf\

дска

нс с I~CllCTa Jlрнложсната
заКЛУЧJlllца
ГОДlIна JЮKoja е навсден ОСIJО!}за"jjл нкаll,С аКРСДIIТIIН во C'1-ранс'1l10
11JlРОТОКОЛ за кунопродажба
nрз основа па IIГГО Банката JlЗВРlllllла
IIродажба
на 8,00 MII1IIIOIIII УСА доларПlll1 (lHlpMaTa ЛД "p.Ii 11 С.
П РlIтоа,
соглаСIlО
со ЧЛСJI 20 ОД Законот
за девизно
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40/96) на

ПСIНIЗIlJlОТ

, I

купувап.сто
JI иропавап.ето
на цсвизп може на сс ВРIllIl
I1POMIITt!() JI на ТСРМIIII со 'Гоа IIIТО прашап.сто С поблпску УРСНСIIО
со Оплуката за пачипот JI условитс на кунопродажба на цсвпзи 11(1
правните 11111\(1 во Република Ма келон IIja (11 Службс 11 веспик па РМ"
бр.30/93 .. 11 60/96).
lIаэнр

Спорел

член 4

11

член 9

ОД

ова а оплук а к упуваи.сго

и

пролавагьсто па цсвизп сс остварува со прстхоцпо цосгавуваи.с
понули за продажба од соиствеппшгге на девизпте со тоа пгго
ОШlаСТСlIIlТС
банки иродаваат цевизп ]Н увоз на нафта 11 нафтспи
цсривати 11прсп достасувап.сто
па пл акагьсто сирема стр апство.
ИмпjКII ('0 ВО прецииц IIЗЛОЖСIIОТО
Суцот оцени пека
ириложспата
за кл учпипа НС С пспстп сооцве-пю ОН асиек-г 1((1
цитпрапите опрецбп, како и фактот цска станува збор за продажба
на девизи зн УПОЗ па нафта 11 пафтспи дсривати,
порани пгго С
и з вп с ч с п ис пр а в пл с п з а к л у ч о к во опнос п а к а р атс р о г 11
послсдпците ВО врска СО пролажбата пп цсвиэшгтс средства.
Во врека со IIлакаll)СТО 110 гяраllцнjптп ПЗ1\ПДСНtl он Сунот
НС С ЗСМСlIll ПРСДВIIД паДСIlа~га гаРnШ\lIjп
оп Вланата
Н(1
РСlIуБЛIJКll
MaKcHoIlJlja,
како
11 фяктот
дск(l
банката
СМСТ(1 ДСК(1

гараllТllрпната

обврскп

сврсма

странство

морп да ja плаТII
IН1ЛОГОJ\нвачот

..
ПJIакаlЬСТО

ВО МОМСIIТОТ на
обсзбСДIIJl
срснства, а IIП'О во кон КРСТIIIIОТ СЛУЧl1j НС JI(l рската
ПрО'ЛШрСДIlОСТ
нс 61111Н
обсзбсдеllа пораДII рсбll]JНIIСОТ 11(1БУI,IСТОТ
на РСllуБЛJlК(1 МаКСJ\Оlшjп
за 199511 1996 година, (НГО сс 1I0тпрнува
IIсзаВIIСIlО

ПП1l11

ОП ннематн

Iнt баllката YIJa'l'ClfII ДО СООДВСТJllIте МПJшстсрства на
РСlJуБЛlIка MaKcHollllja ОД 19.12.1995,1.02.1996
11 ОД 21.02.1996
гоДнна 11ф<tКТОТ дска ситс оБВРСКII 110 olJ<ta гнраllцнjа се платеНII.
CIIOPCH МIIСЛСJI.сто

JI(l Судот

нс

сс ЗСМСJlII

I1РС}\ВlЩ

Jl

тоа дска К.Б. AJ_\ С. сс ПРIIДРЖУВaJШ коп ОПРСНСJIСIIОТО
ограlllIчунан,е
на ДСПllРСКIIОТ JlЛ<tСМaIlод стрнна на гунср"срот 1I11
I-Iпронна баllК(1 па РепуБЛJlка MaKC)101J1lja како рсзултат на
договпран.ата
со петнот JI тоа ДОПНСОТ ОД I-Iародпа баllКП на
РспуБЛlIка МакеДОlllljа 6р.1563 0)120.03.1 995 ['OHllIla, ДОfШСОТ 6р.307
од 23.12.1994 ГОДIlна JI писмото па I-Iпронна банка пп РСIIублика
МакеДОПJljа бр.966 ОД 23.02.1996 година а кои се но BPCKll СО
плаеМllНlIте lIа К.I3. АД С. на одредеНII стопапекп cyfijCKTJI КОРПСIIIIЦII,
а lIосебно фактот дека баilката до 31.01.1996 ГОДJlПll
ги свела плпсмаПlIте по ДОЗВОЛСIIJlТС раМКII со нгro постаllllла
110
докаЗJlте

Зfi

/
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на

PCIIICIIIICTO

на Пародиа

I'YHCPIICPOT

банка

на Рспубл ика

Максцонп]».

и,.,tаjКII го

IЮ

ирсциии.иапрсц изпесспото, СУНОТ оцспп нека

псма оспов копстатациргга
потврпс

ни

11

оцената во РСНJСЧIIСТОпа I),ВСРIlСРОТ,

СО OCIIOPCIIOTO PClIlCIIIIC

па

Сове-гот

на

Парони

ата

банка, нека со наllРСД изложените активпости ССврши фнаграптпо
KPIIICJI,C
на систсмскитс
закопи, 11 баиката на ОСТШIРIl висока
добинки 110 оспов на 110311ТIШIIIIII KypC1I1I раЗ1lIlКJI, опиосно нека се
работи за псспровспувап.е на IIРОIIIIСПТС
JI исэакоиитоститс СО
такни послсдици.
1Гапротпв како што стон во жалбата на Уиравпиот опбор
на К.Б. 11 на тужителот, банката девизпитс средства, ги ставила
на раСllолаган.с на споптс комппгснти, цска нс прслизпикана
дс с-га б ии и з ашп а п а ис н аро т, к о га нудсла
11 продавала
псогрнничсии цевизпи срепства на пассленпсто, цска нс остваРIIЛН
в 11со KJI 1I:.3110СII па поз 11'1'111\1111 курспи раз ли кн тук у 11а против
пок аж ал а негативен

IIЗIIОС

па КУрСПII разлики

1\0

годшината

а за 1995 годпиа и пск а нс ВJJнjаела пс га тивпо па
псвизпитс рсзерви на нржаната.
Оттука НРIIтаква фактичка 11 IIраШJll состоjба lIa работите,
ПРХОШIIIОТ
суд па РспуБЛIIКt\ MaKcAollllja смета дск(\ IIСllраПIIJlIIО
с IIРIIМСIIСТ ЧJlен 68 оп ЗаКОIIОТ за баНКII 11 IIIтеНIIЛIIIIJ~1I од 1993
ГОДJIIlа кога IIРОТИВ ДНРСКТОРОТ на ](.Б. с IIзрсчсна мсрката ЦСJlосна забрана за ПРllJСII)С lIа раБОТII - гспсралсн
ННРСКТОР на
прссмстк

К.Б.

лдс ..

Имсно,
НРСТlIост.авува

според

M'IIClICII,CTOна

IIсснровепуваll)С

на

onoj сун

ЧЛСII

"POIIIICIITC

од

СДСН 11O)\01lI' ВРСМСIIСКII IIСРIIО}\ во KOJ сизразсно

68

ОД ЗаКОIIОТ,

БНIIКtlрСТВОТО

ВО

непоДготвсност

ОJ~бllваll)Сна банката да го усогласупн споето ра(ЮТСII)С спорсд
УКt\ЖУlНlIJ)(\та на Il(\pOHllil бапка (ИТО IIС С ВО КОПКРСТIIПОТ случаj
со OI'JlCH нска се раБОТII за IIЗПРI1Jеll1l КОНТРОЛII по текот па два
MCCCI~a(декемврн 1995 годнна и jапуаРII 1996 ГОдllпа). Сllоред 'lЛен
66 ОД Законат
за баНКlIте
11IIJте1\IIЛIIIIЦlIте
ОД J 993 ГОl\lIl1а
КОIП1Jолата
lIа заКОllllтоста па раБОТСII>СТО на баНКIIТС IlapOHlla
банка гп J\РНШ ПО Р/\МКIIТС lIа свонтс наДЛС}КIIОСТJI, а тис пак·
конкретно СС УТПРПСIIII со ЗftКОIIОТзft IIарОДllата
банка ОД 1992
ГОДlIна. Ilpllтoa, според onoj закон
посебllПТС опластупаlьа lIa
IIародната банка но таа контрола Mel)' ДРУГОТО оспен но ОДIIОСна
111111
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банката, во оцпос на работовоцониот
ОРПIII сс ПСфН1l1lра1l1l во
смиспа па 'Гоа да пава согиасиост за псговото пмспувап.е (110 НС 11
на ja повлекува
ВСКС папсната
согласпост),
Jf па прспл ага
на
банката раковоннпот работпик на сс СУСIIСIIНllра 111111 пик )\а сс
смспи ОД должиоста согпасио со члсп 52 стан 1 точка 5 ОД Зикопот
за 1Гароппп банка. Спореи концепгот на Закопот за 1Гароции баНКА
ОД 1992 гоипиа (член 50 ДО 54), смисната на контролата
пгго [а
BPIIIJI
Пя роцп атп банка сс СОСТОII во то а ц а сс отстранат
свс птупл ии-гс испрапил пости

11

IIсурСДНОСТII во рнБОТПТfl на

опредсна банка, а мсрките IIITO може на ги презсме Иаропиата
банка, прсд сс се иа со че и п кон
ба нк ат а, а по то а 11 КОН
работовоцпиот орган, токму IIMnjKII ГО препвид статусот
11f1
пеловшгте банки 11 олрепбата од член 55 од Закопот за банки 11
штсдилнпци од J 993 гоипиа спорен кои работоволипот
орга 11 па
банката с оцговорсп за закопитоста па работсп.сто на банката,
Прll 111'1'0 то] С оцговореи за своргга работа прсд Собрапието на
бв п к ага 11 Упр аин ио т опбо р. ОТТУКП, Судот см ега , па во
конкрсгпиот случа], не е вонено сметка постапката да сс ВОНН
обjСКТIIПIIО, правилно 11закопито олиоспо врз основа на паПСНJlте
ОШlаСТУВНII)П на гувернсрот
11 IШ советот,
УТПрДСlI1I во 3ако]]от
IIIТО ТОГllПI бll11 по важност. На тоа УКClжува 11 стпnот IIll Советот
па 1·1а Р0}\11 ClTClбflН ка IIЗ1l0же н во IIРПОСТСIIС 11ОТО ре I1IСIIIIС IHl
гувсрнсрот
ВО Koj му се ПРСIIОРn'lУПn на УI1Р,шшют опбор Н3

.К.Б. AJ( С. , дн го

раЗРСJlIII

О}\

фУНКЦlljа генсрален дирсктор

оваа бfl.IIКП, а зарНJ\1I JlзбеГIIУВНII)С IIПТНМОIIIIIII МСРКII

IШ

IIРОТIIВ

банката.
За

ОДIIОСОТ

I-IарО1\II<lта

баНКll

11

смнслата

спрсма

на

нпк
баllКII УКПЖУВllат 11ОJЧ)сдбнтс
но КОJl IIзреЧJlО стон дека за

KOIITf)()JIClTa

ДСJlОIНIIIТС

ппо

ja

ВрllШ

Законот за J\СВIIЗIIО работен}с
евснтуално стореНlIте преСТ3НII - IIрСКрlllOЦII НО работсн)сто 113
банката прпмарно сс IIрезсмаат меРКII ПРОТНВ баliкатн, а потоп JI

ОД

ПРОТJlВ

рнБОТОВОДlIlIОТ

J(YPII
за

СО

орГllll.

IIзмеlШТС на

баНКII 11 пггсдJtlllllll\JI

опластуван)ит(\

ОД

ЗНКОIlОТ

1996

за

IIrtpoHIНl

113rtKOIIOT
ее ЗCljаКIJУПllИТ

бllllКn

ГОДlIна зпачаjпо

гупсрпсрот 11
Сонстот lIа lIародпа бапка по nРIПСIl}ето па супеРВlIзорска
контрола JI во нрепземаll,е па меРКJI еврема деЛОВIIIIте баllКП за
11 МСРКИте

•
•
•

П.lТO МО>КС да 1'11 преземе

223

•
•
•
•
•
•
•

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

о бс з бсн у ван,с

ни вн о э а ко и ито
р а б о гс и.е 11 YCIICIIIJlO
фуикциоииран,е ва бапкнрскиот систем.
Оттука, спорел мислсп.сто па ово] суд, нема основа во

Законот стиво-г изразсн во осиореиото решение, дека оцрслбитс
ОД члсп 68 ДО 72 ОД Закопот за банки и штедипниии, нс треба да
сс поирзуваат со одрсцбите ОН Законот за Паропиа банка JI дека
1Гаролиата банка е овластена да 1'11 IIрезсма МСРКIIТС од ЧЛСН 68

нсир авил пости но р а богсп.с го опиосно
нссировспувап.с на ировисите с од таков стенеп за KOJ ГУПСРIlСРОТ
OI\CIlYI1(\ дека нма оспов да 1'11изрсче мерките кон му CTOJaT па
рнсп ол аган.с. МС('УТО(1 ДУРII 11 ПИ постои такно ови астуваи.е
согнаспо член 4 стан 2 од Закопот за опиггата унранна поствика.
кога наллежипот орган е овластен да ОДЛУ1(упа спорсд слободиа
о ц е на , PCIIIClIlICTO мори да е "до пе се по во ГРНIIIIЦIIТС
на
овлаСТУВf1I1.(1та
11 во согласност
со цс л ти за Koja с падс ио
овл астуиап.ето. Во случвгот според мислси.сто па Суцот, IIMajKII
ги IIРС]\ВlЩ даДСНIIТС овластуван.а
ОД Закопот за Народна банка
ОД 1992 година, 11 Знкопот за банки 11 штопилпипи ОД 1993 година

ДОКОJlКУ

утврцсиите

оспореНJlТС рсшсни]« нс се цопссепи ВОфУIIКЦlljа па остпаРУПНII.с
на пспта за кор! 11Мсе папсии ов.ластупаll.ата,
пораДII 111'1'0 и
IIСllраВIlЛIIО
С НРIIМСВСТ Законот.
Ilрссула

бр.1723/99

ОД

28. JJo

на ВРХОВlIIIОТ суд на Република MaKcHoHllja,

02.12.1999

IШСТ311катз

У

ГОДIlIl(1.

lIа СУПСfJШIJО(lска

11IIIIСНСКЦIIСЮI контрола

IIаl_ОДIШ банка на I)СllуБЛlIка МаКСДf)lllljа
IIOI\1C{'Y
ДР)'l'ItТС, 1\10ЖС да изрсчс мсрка 'f ЦСJlОСIlЗ ИЛJl ДСЛУМIIЗ забlJ311а за
ВРШСII.С 113 раБОТIIТС
lIа JlJII\ата со поссбllll ОIJлаСТУН311.а, ca~10 110
КОНКРСТllа банк" (банката
110 IftJja с ИЗllршсна контролата)
11 со
IШ баllКlIте,

ОГРШIII'lСIIО

IlPCMCT(J3CII ..C.

() ноб раз

JI О )К С 11 11 е

[~ .

то

..

Со оспорсното РСlllСlше опБНСllа с кпко I1COCIIOIHHH\
)I(rlлбата
на

ТУЖIIТСЛОТ

Ilаропвn
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з:т. lIзjавепа

банка

протни РСIПСППСТО па ГУНСрlI<?рОТ па
Н8 Рспублика
1vlaKcHoHllja,
со кос заради
,

псиринржувап.с кон опрсцбигс 11(1 Закопот за банки 11 иггсцилиини
11 иесиро всиуиаи,с
па прописитс 0)\ областа Н3 бипкарско-го
рабогсп,с,
иэналспнта согл асиост за Пllректорот е укииита 11
изрсчепа му е мсрка - пелоспа забрана за вршсп.е на работите
риботоводеи орган на банка, цоиск а жалбата па -гужитепог Б.Т.
изгавсни против истото PCIJICIIIIC на гувсрпсрот е цслумио уважсна,
СО тоа пгго изрсчсиата мсрк(\ СО ирвостспспото pCIIICHJle - цспоспа

забрана за

ПРНIСII.с

па работи

па лице со посе бпп овп астувап.а

11

оцговорпостп по банка е прсииачсна па начин пгго МУ С изрсчспа
МСРКll - целосна забрана

работоводен ор
ган на банка. При-гои, тужениот орган смета дека првостепспото
PCIlICIIIIC С иравилно 11 закопито ОД причина пгго туж итсиот
3.'1'.
како дирсктор и -гужигелог Б.Т. како эямсиик пиректор на J III.ЛД
С., ностаиувало СIlРОТIIIНЮ на оцрсцбитс на Зяконот зя паропиа
банка 11 3аконот за банки JI нггсцилпици, СО '1'0(\ IIIТO ВО псрппдот
ОД 1994 година до изпршсиата
коптрола во псриоцот оп 08.04. 15.05.1998 година, цоставувалс извспггаи ПО Народна банка lIа
РСlIубл нка Ма КСДОlшj II со lICBIlCTIIIIJIT(\ сопрж
1111n но ОПIIОС lIа
за вршсн.е

на работите

аКЦIIОlIсрската СЧ)УКТУ(Н' Ш1 аЮ~JlIJТСсо Jlрапо 1((1 YllpHBYBall)C
lIа
1II I 11З(\ IIРОМСllата Н3 аКl~НОIIСРСКПТll СТРУКТУРП првпат IIapoj\lIa

15.04.1998ГОДIlIl(1, а за cocTOj(>ll Сllоред
приложена
ДОКУМСIJТllЦJljа на 30.09.1994 ГОЛIIIШ, IIО1'Оа пска во
IIСРПОДОТ ОД 1994 ГОДJlна ДО врвата ПОJlОН1IН3 на 1998 ГОДlIна нс

ба1lка бllла JlЗI\ССТСllа на

било

опржаllО
ГOHIIIIIIIO
соБРlll1пе на ПКЦJlОJlСРН,
оргаllllЗНР(1Jlоста на Службата за BllaтpellJll3 КОIП1)ола на НН IIC
б II)) а УС о r 11а с С11а с о ч JI С11 67 одЗ а ко 11О,! заб (111к 11ТС JI
ПООIl11IТО

Н3 ПРСТХОДII(\та

ГО]\lIна,

0]\

ПрОIlIIСllТС

ПОСТОII НJlОIJlУПНII)С па IIOpT(I)()J})tOTO

пска

IIП'СДJlJlIIIIl~IIТС,

К(1КО 11 ДСК(1 IIмало

оБЛllСТ(\

па

ДСIНIЗIIОТО

раБОТСII)С.

В(1 OCIIOPCIIOTOpCHJCIIIIC, праВ1Iлна

IIРПОСТСIlСJlОТО

реПIСПIIС

ОПНС

О){lIOС

IIСIIО'IIП'УJН1\1)С

обраЗЛОЖСВ1IСТО

деКll

но

HejHllllj(\ па

11(\

СIIОрСД

с OI\CIIK(\Tll во
ТУЖIIТСJllIте

прстстаl1уnаат OCllOHз(\ IIРСКРНIOЧllа поставка според 'IJIСН 85 стан
1 точка 7 он Законот Зll Народна баllК(\ на РСIIуБЛIIКll MaKCJ\OIlllja,
ОДIIОСIlО според
члсп 149 ета)} 1 точка 2 11 6 ОД Закопот за G~\IIKJI 11
IIITC}\IIJlIIJfI\II,
аКЦИОIIСРIIТС
ОДJlОСIIО

заради

бсз

IIЗНрlIlСl1а

прстходпз

lIеСООДВСТIIЗ
j

промеНll

соглаСJIОСТ

клаСllфПК(1Цlljа

па структурата
па

I-IаРОДlшта

lIа аКТlIвата

IHl

II;}
6(\IIКЗ,

банката,

JI

225

опбсгпуваи.е ва учсство па повисокптс Opl'allIl па Уllрануван)с со
банката, како )1 оспов за кривичии дела сиорсц члсп 361 JI член
378
ОД Кр п впч п и о т з ако п ик.
'Гуж
е ии от
орган см сга
пск
а
изрсчсиига мсрка на ТУЖIlТСЛОТ З.Т. е IIраВПЛllа и закопита, поде ка
нак, изрсчсиата мерки па ТУЖIIТСJJОТ Е.Т. - забрана за вршсп.е на
работи ва лице со поссбпи ОВЛНСТУПflIЫ\11оцговориосгп
но банка
с IЮСТРОI'(\ ОД мерката lI:ipC'lCIIa на дпрскторот Ш\ 1II 1, норани
НПО истата ja I1РСВllачувCl 11на тужителот Е.Т. му пзрекува мсрка
- цспосиа забрана за BpIIlCII.C на работите работовоцсп орган на
банката.
СУНОТlIajJ\c дека во поглед на изрсчсната и потврпспа мсрка
11(\тужп-гсиот 3.Т. Jl изрсчепата п прсипачсиа
мсрка па ТУЖНТСЛОТ
}).'1'. - цслоспа знбрапа за вршсп.с па работите работовоцсп
орган
на банка, павопптс ВО тужбите на тужителите се осиовапи.
И мсно, согпаспо ЧJlСII70 ОД IJРС'IIIСТСIШОТ тскст, ОН Закопот
з а б а п к и п штспи л п ици, по ко л к у со с упс рви з орск ата 11
ипспскцпската
контрола се утврци дека Баиката пе гп Сllровснунп
ПРОIIНСНТС,
Нароцп а банка на Рспублика
Максцо пп]а , мс гу
другитс,
може да Ja IIрсземс и MepKRTa - ЦСЛОСlIа 111111ДСЛУМllа
забрана
3(\ ПРIlIСII,С IIa раБОТIIТС Ila Jlш~а со 1I0себнн ОI\лаСТУВflн)а.
Од СОДРЖlIната ва ЦIIТllраllllОТ ЧJlен IIРОIIЗЛСI-ува дска оваа
мсрка може да СС I1рсземе 11IIзрсче сврсма раБОТОВОДСII орган 11
раБОТlIIlЦIIТС со носсБНII ОlшаСТУНaIЫ1 11ОДГОВОРIIОСТII во банката
во Koja сс врши КОIlЧ)()Л(t. ОДIIОСIIО но банката но Koja с УТВРДСIIО
дека ВС се СlIронсдунаат IIРОIlПСПТС,IlПО зна'lll но конкрстна банка,
а не во 611110 Koja банка.
Во KOIIKPCTIIIIOH сnучаj, IIЗРС'IСllата MCPKR lIа ТУЖIIТСJlIIТС ЦСJlОСIIН за6рана за ПРlllСII)С lIа раБОТlIте на раБОТОВОДСII0[>1'(\lIl1а
баllка,OJ\I10СIlО Рi1БОТIIIIК со н()ссбllll онлаС'l)'Нi1IЫ\ 11ОJ\ГОПОРIIОС'111
ЗВfi'lll забрана заlIЗВРlJlупаll)е на опне раБОТII по бll1l0 Koja БЮlка
11 со IICOI'paIlH11CIIO'
врсме, lIJTO е СlIРОТIIПIIО lIа смислата
11
ССЩРЖllllата

на погоре

Вакното

70 ОД ЗаКОIlОТ

IIШрОКО

ЦIIТllраната

заКОlIска

толкунаll.С IIl1рllмспа

за баНКJI п IIГГСДI1ЛIIIlЦII,

СУН е по СIlРОТIIВIIОСТ со IIlIтеllЦIlПТС

одрсдба.

па

ЦIIТJlраНJlОТ член

спорен MIICJlClbl;TO 111\onoj

11IIрlIlll,пппте

ПО нраВJlПОТ

порсДок на држапата, по Koj само за стореНI1 КРIШII'lШI дела 11
IlрСКрlllОЦII ысрката
забрана
за npIIICII)C професпjа,
деjllОСТ 111111
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нма оппгго ирсвентпвсп карактср, но сспнк врсме пск и
С ограпичсна. Така CIIOPCHКРJШII1IIIJютзаКОJlIIК (чпсп (6) тва МОЖС
да 611НС из рс чс на 0]\ сцпа ДО 1 О гои I 11111, а СIIОРСН Законот за

НОЛЖIIОСТ

прскрпюците (чпсп 25) прсмстраСII.сто па меркита може Пll бицс
ОД 5 мссеци цо 1 гоципа. Ова, цотопку повоке што во ово] случа]
СО оспорспото
рсгпепис С изразево сомнение дека со псjаlll1jата

на тужитснитс

СС сторепи

кривичип цели,

односпо

прекриюци.

што КС сс УТВРПУНll 11 цепи ВО сооцвстпата сунска постаика.
ОН ОННС 1I[)lIIIIIIIII, Суцот смета цска СС основани
павоцпте
ПО туж бптс Ш\ -гуэкитслптс ПО оипос па изрсчсиитс МСРКII - цслоспа

забрана за вргисп-с на работите рабо-говоден орган на банка, во
611110ко]« банка 11со псограпичспо

СУНОТ смета нска

СС

време.

псосповапи павопиго во тужбпте

пп

PCIIICJlIIC СО КОС сс оцбиспи
ж аибитс на тужитслитс lпj:ШСllllllрОТIIВ
рсшсппсто па ГУВСР"СРОТ

-гужитсиитс

ВО ДСЛОТ

на осиорс исгго

псприпржувап-с кон оцрсцбптс на Заковат за би нки
и пггецилиици 11 пссировсдувап.сто
на пролисите од областа па

за утврцспото

работсн.с.
Во та а смисп а, исосиовапи

банкарското

'IУЖJlТСJlIIТС

110 ОП1lOС

достапуваll,СТО

СС НПВОН"ТС
IIЗВСllгган

ДО

од -гужбитс

lIa

НаРОНllа банкn

на

РСI1УUЛ1fка МаКСПОlllljа со JlСIШСТItШlта СОНРЖJlllа по ОНII0С на
аКЦlIонсрската
CTPYK'lypa на аКЦНJlте СО HpllHO l1а упраВУВПIl,е па
М.Б. но псриодот од 1994 rOHI1Haдо IIЗНрlllсната контрола од
страна IШ I-IарОJ\lIа бllнка IШ РепуБЛlIка МаКСДОlIlljа во пернодот
од 08.04. - 15.05.1998 ГОДJша. Ова, затоа IJlTO во ТСКОТ па ПРНIСII,СТО

на контролаТf1, IIЛII КОIIКРС'ПЮ па 15.04.1998 ГОДIШll, 1-lllРОПШ\банка
на Републнка MaKCHOIIHja за JlРППnТ е IIзвестсна за промеllата lIа
аКЦJlонерската
структура,
а за состоjба според прJlложена
на ]0.09.1994 ГОПlIва. И мево, според снтс IIзврfllСlI1I
по I1СРIIОДОТод 1994 ГОДJlна ДО IlРПf\та 1I0ЛОШlllа 11а 1998

докумснтаЦlJjа
КОНТРОЛII

ГО]\lIна, како I1 спорсд IIЗПСНIТЮlте достнвуваllll од М.Б. во OBOj
пернод, Наронната
бnllка била JlзвеС'IУПaIН\, IlП'О се Jlотврнувало
11 спорсд ПРllложената
HOKYMCHTaI~Jlja при nplIJClIllтe
КОIПРОJ1I1,
дска C'I1JYKтypaTa па аКl~НIlТС со ПР(1ВО 113упраПУlНlIl.с со J\t1.Б. е
lIСПрОМСlIста, 0}\110СIIО како домпнантен
аКЦJlонер со 51%
унрапуваЧКII аКЦJlII постоjаl10 е РСПlстрпрапа Л).Б, Л)\ JJJ., поДоцна
IIOl1a JЬ.Б.

АJ~JЬ.,

пако

спорсд

I1зпеС'тунаlЪСТО ОД 15.04.1998 ГОДlIна,

_!
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а :Ja состоjба на 30.09. J 994 ГОД 111I а, на ово] юtтум aKI~IIOlIcpCKaTa
структура во износ ОН 51% од акциитс СО право на управуван.с С
промспста,

на начин

111'1'0 СО

4 цоговорн

за прснос на акции 11 права

акции, акините на JЬ.Б. AJ( Л). СС пренссспи на 4 правпи лица и
пстоврсмс ио, на истпот цатум со 4 догuвори З~ 'ВРСIIОС на акцни 11

ОД

пр ава ОД акции, ветите СС препессии и а ДВС физички лици,
тужигслите. Потоп, акцните на тужитспот 3.1'. СО 4 НОВН ноговор"
сс ирспесепп на 4 физички лица, IIЛII на 30.09.1994 година како
цомипантсп сопствсник па акциите со право на управувап.с ВО
изпос ОП 5J ~~ сс [апуваат 6 физички лица, МС(), кои 11тужителпте.
Со настанатата промспа па сопствспичката структура па акциите
со врано па унравуваи.е со r Ш, цепоспо е промспст иакстот на
онлучувап.с со баиката по износ ОД 51 О/О ОД вкушшот броj па акции,
мсгутон, за оваа иромспа ПС е извсстсиа
r Гаропиа банка на
Република Максцони]», туку напротив но ТСКОТ на ситс иэвршспи
контрол и 11според сите извспггаи па 1 II 1 цоставувапи ДО 15.04.1998
гоципа, 1Гародин банка на Република Макспопи]» бина извсстуваиа
цс к а нсма промсна но структурата
па аКЦНlIте со IIраво па
УIlРС1вупаll)С во IIЗНОСОД 5J%.

Ваквото 1I0станувюьс с СНРОТJlIНЮ па ЗаКОIIОТ за банки 11
IЛТСДJlЛIIIII~I1
("Служ6СII ВССIIIIК lIа РМ" 6р.31/93), KOj бил по
I1pIIMCHa во ПСРIIОДОТ IIll HaCTaHaTllтe промени

I
I
I
I
I
I

C'll)YKTypa Illl 1-11-1..
И MCIIO, СОГJl(}СIIО член 19 стаи 1 точка
НРСj(ВIIПСПО

на

аКI\ИОlIсрската

6 ОН OJ1oj закон,

во пакоп ClIY'laJ, ОДIIОСПО но УСЛОВII па
СТСКlIуван)с lIa повеке од 20% ОД аКЦIIIIТС СО право па УПРllвупаll)е
со банката lIа iЮСНlIlIСЧСII осноuач, ОДIIОСПОaКl\1I01lCP IIИ банка,
G(JIIKaTa с j\олжна
ja IIЗВССТJf IIародпа банка на РСlIуБЛlIка
е

дека

на

M<1KCHoIIJlja.
СоглаСIIО пак

18 ё;ган 1 точка 5 ОД IfСТНОТ закон,
ГУВСРIIСРОТ на народна БЮ_lкадава соглаСIIОСТ lIа СТСКJlУИ311)Спа
1I0BCKC он 250/0 па llКЦПlIте
со прано на УПРClвуваll)С со банка на
JIUСДIIIIСЧСII основач, ОДIIОСIIО 3КJ\1I01lCP на банка.
Смнслата на ЦlIтираните заКОIIСКII одредбll да СС бара
соглаСIIОСТ
ОДIIОСJlО да се IIзнсступа
lIapOHll3T3
банка па
Рспублика MitKCHollllja за СОIIС'П1СНllчкатаструктура па банката
с за на можс да се IIpol~eplIlI У'ПiРДII дали се ПОЧlIтунаат забраНlIте
228

член

тоа ко] може на бппс оснона'! на банка, односпо aKI~I10f)CP со
право на управувап.е со банката (член 6 ОД Закопот за банки и
пггсдипиици он 1993 гоципа), дотолку иовоке пгго за стскнуинп.с
на 25% 11(\акции СО IIрано 11(\уиравувап.е СО банка конкретно за
туж итсло-г З.Т, ко] во СНСВ МОМСНТ се стекнал СО акцип со "раво
па управуван,е ВО виспиа ОД 41%, била зацолжителпа
согласпоста
ОД гувсрпсрог
па Пародна банка на Република
Максцони]».
3(1

Стскпувап.ето акции

на унравувап.е на тужигслот

со право

3:1'.

IIClП 20(Уо

без
изпсстуваи,е ПО 11аропи ата бан ка на Рспубпп К(\
Мнкецопи]«, оцпосно над 25% без согпаспост па гувсрперот 11(1
Народна банка па Рспублика Македонп]а, озиячува 1I0врсна па
цитиряшггс чиепови 18 11 19 01( За конот 3(\ ба 11КН п иггспилнш \11,
оцпоспо псовлпстеио стскпувап.е,
располагап.с 11 прспссувап.е

на а кпиитс со право па управувап.е на други липа.
Понатаму , вакииот пачни на ностапувап.с, спротивпо на
Закопот, сс опипвал во снси иополг ПСр"ОН, иако по МС(),ВРСМС СС
донссспи, ВО МСССЦ ма] 1995 година - Одлуката за ,(ОКУМС IITaJ\lIjaTa
11

постапката

з а оцспкн

СОГЛНСIIОСТJIСIЮРС){

ин бпрап.ето

Законот

3(\ банкн

за иэпавап.с
Jf IIITCHIIJIIIIII~JI

дозпо л 11

11

("СЛУЖ()СII

на РМ" бр.29/95 1162/95), 11 во МСССЦ НllрllЛ 1996 l'OJ\IIHa
ЗаКОll за Jl3МСIIУПltll,С
11 ДОIIОJlIIУПНJI,е
3ClKOIIOT зп баllКII
11
IIJTCJ\IIJIIJHI\1I
('IСлужбсн пеСIIIIК на РМ" бр.17/96 ОД J 0.04.1996
ГОДIIII(\),
спорен кон, вскс за промсната на СОПСТПСIIJlчката
структура
ва аКЦlIlIТС со право 11(1 упраПУП(\II,С
со банката
ЗППО]])КIIТСЛIIО
с IIРСДШЩСIIО ДШН\Н)С соглаСIIОСТ на IIap0j(IIHTa
BCCIIJIK

БНIIК(\
lIa

на

РСIlуБЛIIКn

1111. достаВУШlI1II

11НрIl BPIIICIIIITC
ja Jl3ВСС'f)'вала

МаКСДОlllljа.

Ова,

11 во OBOj IIСРНОД

КОIП1JОJIII ОД стрпна

1IapOHII<lTa

баlIКf\

за

затоа

IIITO во lI:mСШТНIIТС

(од 1995 - 1996 ГОНllllа),
нп НПРО}\Il(\

IIРОМСIIIlТС

lIа

банк(\,

како

JlCTaTa IIC

СОПСТВСllJIчката

C'1]JYK'f)'pa.

11(\ OHOj на '11111, со ДОСТ,ШУВПII,е на IIЗВСIIП(\)I со JlCВlICTJllIIlTll
СОДРЖШIa ДО Н(\роннпта баllка 11(\ РспуБЛlIкtl
MaKeHollllja
во врека
СО COIICTHClllfllKaTa структура
па М.Б., спорсд MJlCJICII,CTO на OJ\oj
суд ОIlСПОЗМОЖСIIО е оствнрувюьето
11(\ правата 11 обврскптс
IIITO
I-Iародпата банка па Република МtlкеДОlIпjа ги IIма во врска СО
JlсjЗШIaта

01\ГОВОРIIОСТ

за

обезбедуван,с

11СIIГУРСН бtlIlКНРСКII CJlCТCMно лр)кавата.

11 OJ~P}KYJНH,)eIIН

Опаа

ФУПКI\lIjа

СТflбнлеп

Наронва
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банка ja остпарува JlPCKYирсдвицснитс со закон IIНСТРУМСНТIIза
Н<tПilll,С согиасиост
Ш\
["YIH~PIICPOTва 1Гаропиа банка за точно
прсднидспп работи по работсп.сто на HCJlOBIIJITC банки, потоа за
I1ЗВССТУВНII,С
на Народпата банка за ДРУГII работи )f иарюсле за
ПРШСJI,Сна СУIIСРВIIЗОРСJ(а и инспскциска контрола за закопитоста
во ра богсп.с-го на баиките. за да сс обеэ бепи I10ЧII'('УВtlll)С 11
СJlровс}(унаll.с на IIРОIIIIСIIТС ОД бипкарското работсп.с.
Судот паога цска сс псосповапи павоците ОД тужбитс на
туж и-гс лите во НОГЛСД на IIсодр}куваll,С
на Со бр а ипс го на
aКl~llOllcPII па банката во ПСРНОДОТон 1994 ПО IIрвата половина на
J 998 година. Опа, знтоа што спорсц ириложсппот зиииснпк ОД lV
ссцпппа па Собраписто на аКЦIIОПСрlI на М.Б. оцрж апо ВО МСССЦ
аНРНJI 1998 година, на кос на ДНСВСНрсд бпло усноjупаll,С на
заппсиикот од III ссцпипа ОД Собраппето па НКЦJlОJlСРIIодржана
на 30.09.1994 гоципа, сс 1I0тврпува цска но оно] псриод нс 611ла
опрж апа III1ТУ снна ссппица на Собраппсто. Имено, во ово] пе
рнод во пи. биле BplllClI1I ПРОМСНIIпа аКЦlIонсрската структура,
распрсцслба
ин цобивката,
эголемувап.е
на кашггалот,
биле
попссупапи годинши прссмстки 11 СЛIf11110, односпо биле вршепи
работи КОН спатаат но искпучива наДJlСЖIIОСТlIа Со()раIlНСТО на
баIl ката) соглаСIlО 'I1lС1l48 ОДЗаковот з(\ баНКJlII НIТСНlIJIIIIIЦII (ЧЛСН
50 ОН I1PC'IIICTCIIIIOTтекст). ИмаjКIl IIpeHBIIH дска сеДlIIlЦllТС 11(\
Со6РilllJlСТО на аКЦIIОНСРПнс бнле одржунаllll, а билс IIJJС3СМ.ШII
pa(JOTII KOII ClIhl-аат но JlСКЛУ'lIlПil lIадлсжност
на СобраНIIСТО,
Сунот смста дска ТУЖIIТСJlОТ3.Т. како дирсктор 11rlУЖIIТСJlОТ Б.Т.
како ](\мсник директор
на 1II 1. НС можат да СС иззсмат ОД
одговорlIоста
за IIсодржунаll.сто
lIа СобраШIС на аКЦIIОНСРll ВО
О]l1а 'ICIIIIOT пернод, ОДПРIl'IJIна IIJTU Сllоред '1ЛСII 55 ОД3аКОIIОТ за

банки 11 IIIТСДШIIIJII\1I (ЧЛСН 57 ОД IIРСЧIIСТСIIJIОТ
члсн 57 ОД НСТНОТ закон (член 59 он IIPC'IIICTCIIIIOT
како

ТСКСТ),

ОДIIОСIlО

днаjf\ата
11ОДГОВОРIIОСТII
сс
ТСКСТ),

раБОТНIIЦИ со поссБНII онластуваllJ(l
О)\l'ОВОРПII за заКОlIlIтоста на раБОТСIl)ето на баllкнта.
Спорсд нзо{-ап)сто Ун\ СУПОТ, IIСОСIIОВЩIПсс 11тужБСIIJlТС
lIаrЮДJl па 'IУЖJlТСЛIIТС по поглсд на JlОСТОСfI.СТОIIсусогласспост
на ОРГНПIIЗПРШЮ(,"га
lIа Спужбата 3ft шштреншз контрола, соглаСIIО
члсв 67 ОДНРСЧIIСТСIIJlОТТСКСТ па Закопот за баllКJI JI ПГГСДIIЛШII\II.
Имено, имаjКII предвид дека според ЦИlllрЮПIОТ члсн, упраПJlJlОТ
орган 1Iа банката с должен да организира слу;кба за BIIHTpCllllla
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коитрол а

JI

овластунап.а

ре визп ja, тужитслиго
11 оцговорпостп,

ка ко работшиш

со ппсс бпи

сметаа-г ПСК::!тоа пе снага во JlIIВIllIOT

цспокруг на работа. М е ('УТО а, Супот смста цска ваквите папопи
сс псосповапп, ОД причипа пгго тужптсшгге
К(}КО работпици со
поссбпи овластувап.а п оцго пор иос-гц нс само што СС оцгонорпп
за закопитоста
1111 работсгьсто
Н3 банката,
па 11 во врска со
оргапизирап.е-го на службата за впатрепша контрола, 'IYKY упгге
повекс пгго спорсц члсп 65 стан I ОД Закопот зя банкптс 11
IнтеНIIJIIIIIJ~ПТС ("СлужБСII нсспик па I">M" бр.З 119]), службата за
пиагрешна
контрола
11рсвизига
С пепосреппо
олговорпп на
работоводипот
орган на банката.
Судот нс можеше па ГII уважи Jf паподите lIа тужитсл ите 110
оппос псиочитуваи.сто па пролисите он областа па псвиэпо-го

работсп.с. Ова, зптоа 111'1'0СО НrШОНJlТС ОД тужбите на тужитслпге
нс сс оснорупа фак-гот во врека со пацмииувап.ето на j\О3ВОJlСIШОТ
лимит ОД 30% ОД гарантппот капитал за банката при отворсната
девизна позпцир, за у СН со состогбн З 1.03.1998 година, (1 топ С
СIlРОТIfIШО ва точка З ОД ОПllукаТll за утврдувап)е
JI ПРССМС·I)'паll.с
на <)ТВОРСIIП
НСIНПJlII 110ЭIIЦШI lIа банкитс ("СлужБСll BCCIIJIKна Pl\1"
бр.38/95
страll,.

11 62/95). Овозможушньсто
1111

IIРСТIJРlljатпjата

аКРСДIIТIIВII

за

е CIlPOTJlBIIO

па

УСЛОВJlте на КУНОJJродажба

РеlIуБЛlIка

MaKcHollllja

96). ТУЖJlТСJlIIТС тоа

пак,

OTBopnll)C

9 ОД ОДJlуката за 11(1'111110'1'
П
ПСВIIЗII MCf'y праВНIIТС ЛIIЦI1 но

'lЛен
IIИ

ВССIIПКНИ РМ" бр.30/93 .... 65/

('IСлужБСII

ГО

КУIlУННlI,е па }{СВII311ОД
1111 IIСКОllфJlРМIlРНIIII

оправнуваат

со IIt1I\ОДJl дска с рсзултат
OIlPCMCHOCT, JI сс укаЖУВt1 на

ПР"ЧIIНII, TCXfIIl'lKa
JlСЗllа'lIIтеЛIIIIТС II()СЛСНIII~IIОД тоа. Спорсд МJfСЛСII>С'mна OBoj сун,
наведенпте IIрllЧ1l1I1I нс го ОНР(1внуваат JfСIIО'IIП'УlНllI,СТО на
IIPOIIJICIITC ОД облаСТf\ lIа ДСВIIЗIIOТО раБОТСII)е, пораДII IIITO 11ОННС
II:ШО/(II ГJI оцеllJl без влпjаllllС
зп 1I01lllакпо оплу"уваlI)С.
Спорсд паО('ПII)СТО на OBOj СУД, НСОСIIоrШJlII СС JI жаllбеПIIТС
1I(1))ОДIIсо кон ТУЖlIтеЛlIте укажунаят
lIа СТОрСПII ПОВРСНII на
lIа обjСКТJlВlШ

IIраПНЛ(1та

па постапката

ТУЖIIТСJlIIТС

кога во вто{> стспсн,

ПРОТНН реIlIСПIIСТО

па гуnерперот,

по жалбптс

на

ОДЛУ'lуваll

JlСllидлсжеп орган - Совстот Па T-ТаротtПI1банка ПИ РспуБЛlIка
МаКСДОПlljа врз ОСIIОI\(1па члсн 6З стап 1 точка 29 0[( ЗПКОIlОТ за
народна банка Koj е укппnт со Онлука па УСТИI\НIIОТ суд lIа
РепуБЛlIка

МаКСДОlllljи

у 6р.184/96

ОД

18.07.1997

ГОДППН. 013(1,затоа
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оспорс ного рсшспис
М а КС/(0 11JI j а с ДО не сс но
111'1'0

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

на Пароппп

ба икп и а Ре публика

а сно чл С 11 11 од За кон от за
измсну ва п.с JI папал иувагьс па Законо-г за 1Гародна ба нка на
Републ ик а Максцопи] а ("СлужБСII веспик на РМ" бр.37/98 он
29.07. J 998 година), ко] бип во примспа во време па ОДJJУ'lунан,с но
жнпбитс па тужитспитс, а ко] предвидува цска Совстот 11(1 J Гаропиа

банка на Република

СОГЛ

Максцоии]»

одиучува

110

жалбите

IпjаВС11II

против решсишата
лопессии од гувернсрот,
бсз учсство на
гувсрпсрот 11 замецик гувсрнерот,
како 111'1'0 впрочем с сторсно
ВО

копкрсппюв случа],

Он опие причини, согл аспо член 42 стаи 2 по врека со чпси
1О стан 1 точка 1 11 3 од Знкоиот за управпитс СIIОРОШI, слепупагие
да ес одиучи како во IIзрската па прссуцата.
Суцот нс 1'11 уважи тужбите на тужитслитс
1\0 ДСЛОТ за
пошшггуван.е 11 на првостепепото рсшспие, опиоспо за мериторио
рсшаван,с
на работата, затоа пгго тужбите во опнос на оспорспото
-,
решснис долумпо

ГJI

уваЖJl.

П рп повторното
постапувап.с 11 одлучуван.с, потребно е да
сс пмаат предвип укажуваи.ата
павсцспи по образложспието па
прссупата, осоБСllО ОJlНС кон ес ОДllсеУШ-lат на 113PC'ICIIJlTC меРКII
на 'IУЖIIТСJ1I1ТС, 110 НСТlIте да се 11ОСТ<111
1111на сс ДОНСССнраl1llJlНО 11
З(l КОНIIТО

pCIlICIIIIC.

Гlpccyдa на BPXOBIIIIOT суд lIa РепуБЛlIка
У.бр.2402/98 11 У, бр.2401l98 ОД 06.10.1999 ГОДllна.

MaKcHollllja»

:('

29. YlIlHlISCII спор IIC М"ЖС
да СС ПОДИ IIрОТШI
,1
•
Советот 113 JIарОДllа банка шi I'СllуБЛlIка МаКСДОlllljа,
УТIJРДСIIО дека сс JtCIIOJlIICTII УCJIfНIИТС за 1I0IlСJQ'IШН.С
lIoCT3HKa
Kuj баllката, ОДIIОСIIО фJIJн,jалата.
()д

па
со КОС с

РСШСIIИС

113 стсчаjll3

о бра 3 11О Ж с 1111С то:

Судот lIajHc дека ту}кбата е I1СОСllоnаllа
по Дслот IIITO се
ОДlIссуна за УКlIlIуваll.с па дозполата за работсп»е, а нсдозволеllа
во ДСЛОТ со Koj сс утnрдупа
дека се JlСIlОЛllети УСlIОНlIте за
ВОВСДУПaJl>С па стсчаjна
постапка
пораДJl ПСМОЖIIОСТэа саlIзцпjа.
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Со оспорспото рсшснис опбисиа С како псоспованн жилбита
11а

тужителот,

поцнссс па проти в

ОДЛ

уката

на ГУВС р псрог 11(1

Народната банка на Рсиублика Македошпа 6р.02-14/324-99 ОД
15.06.1999 година, СО Koja е укипата дозволата за работсп,е на
туж птелот 6p.02-14/424-93 ОД 4.01.1993 година, угврпсио С НС ка сс

испол псти условато

за

lIовснуваll)С

на

.
сте чарга

посга

пк а

.

КtIJ

тужпгслот порици псможпост за сапани]» 11забрапсто с вршсп.е
на сите банкарски работи ДО повспувап.е на стечашата постаика
ОНстрана на JIaДЛС)КIШОТ суд. Прптоа, тужсппот
орган онснил дека
првостспсиио-г
орган лонсл закопито
рсшеппе,
со оглсц цска
пнрпчииот
со 3аконот

на оспивачкнот капитал е помал ОП проиишапиот
за бапкитс 11штснплппцитс,
пораци 'НТО с укинлта

ДСЛ

цоэвол ага за рабо тси.о 11(} тужптелот согпаспо чпсп J 5 стаи 1
алиис]»
5 ОД погоре наПСДСJlIIОТ энкоп.Пополг псрпоп тужитслот
имал проблсми за lI:щвоjУВi:lII)С па поссбпп рсзсрвп за потсицпршпи

загуби, а попуис нат-а саиаппо па прогрима пем а ре ше ппс з а
докашггалиэацнр, 11(} тужитсиот, опиосно пачни за воспостаиувяп.е
на '11)('J 11а 11иквиппост,
порали што НСПОЛпети СС УСЛОпитс ~H'
JlOCTalJKa Kaj 'IУЖIIТСJlОТ 11зн(}раlJСТО с
ПР'IIСJI,С на СJlТС ()анкаРСКJI раБОТII до IIOBcHynafl)c на cTcllajlJaTt1
1I0ВСНУВНII)С на CTC'IajIlH

I10СТНlIка.
Судот смета дска оспорсното
РСШСIIIIС ВО ПСJJОТ 111'1'0СС
°HIICCYBa за УКlIlIувап)с пп ДО31Ю1lата за раБОТСJЬС с заКОlIlIТО 11со
IIСГО не С НОВРСДСН законот.

Имсно,

во член 7 стан 4 ОД Законот
за баНКlIте
11
IJlтеНIIЛIIJIЦIIТС ("СJJужБСII BCCJIIIK на РМ" бр.31193) Koj НС\ЖСJIво
npcr-.'ICTOIШ OCIIOI\aIl)CTO на 1УЖ IIТСЛОТ, с ПРСJ\ВlЩСIIОнека со о}\лука
за ОСllоиаJl)С на банка, ОДIIОСIIО фJlJJlljала на страllска
банка сс
Оllределуна
ВКУПНIIОТ IIЗНОС на lJарнчiНI средства
lIотребсн эа
ОСllопаll,е JI работа на банка, OHIIOCIIO фllЛJljилt1 на странска 6(1l1ка,
Koj ВС може да бвдс помал ОД дсварскатn
ПРОТIIНВрСПIIОСТ на
3.000.000 ДМ за банка, ОДIIОСIlО 1.000.000 }_\М за фlllllljала
на

СТРПIlска

банка I1pcCMCTallO по курсот

РСНУ()ЛlIка МаКСДОlшjа па
По Члспот 7 нак,
ПГГСДIIЛIIJlI,пте-ПРСЧIIСТСJI

HCIIOT

lIа Народната

бан ка на

па УlIлптата.

5 ОД Закопот
за баНКIIТС
JI
текст ("Службсп веСПJlК на РМ" бр.29/
CTnB

96) Koj ва)ксл но нремето па ОДЛУ1IУПНIJ)СТОпо управната постаrrкн,
213

"

!J.

како

11

сега, осповачкиот

па банката

110

паричсп облик

ОДHGllapCKaTa IIРОТIIПНРСНIIОСТ на 7.000.000
ДМ, а пак, согиасно Оцлуката за пппвмиката на усогписуван.ето
нс

можс

капитал

на 611НС помал

11(1висипата

Н3 основачкиот

К31111тална баиките

JI

пггсшшпиците

со оцрснбигс Н3 Закопот за банкптс 11штсдшшиците ("Службеп
веспик на РМ" бр.26/96), ово] капитал ДО 30.04.1999 година не
МОЖСЛ да бпце помал ОД ДСllарската ВРОТJlВВРСДIIОСТ па 5.000.000
ДМ.
Согпаспо ЧЛСН 15 стан 1 аЛllllсjа 5 ОД Заковат за банките 11
пггедилниците, Гувсрпсрот на Наропиата банка па Република
Максцопп]а СО РСIIIСIШС ja УКlIlIупа позволата за работа, «ко Yll~PHJ(
пс к а и а р и чн по'т дел на осно ва чк ио т капитал
с помал од
ПРОIllIllJaIlIlОТ
со оно] закон.
Во КО 11КРС'Т11 иот случа] 0]1. сиисите 11(\ ПРСДМСТОТ, конкрстно
од билнпсот па состоjбата па ТY)KIIТC1l0T заклучпо со 31.05.1999
г оц и и а, се гпс да дека ка пи-гал от и а ТУЖlIтелот изиссува
14.591.000,00 псиари. опиосно 470.627ДМ, ВП'() значи дека истпот
е поц закоискиот ЦСНЗУС
П то а како оно] 111'1'0 е прспвидсп со
Зикоиот за баикито и пггспплпиците ("СllужБСII веспик Н3 РМ"
бр.31 /93) ко] важел по времето 113осповатьето па 'ry)KIITCJlOT, така
11 оп о] што е преппипе и со Одлуката
за ц и п ам и к а-га па

усогласуиан.ето ва висипата на основачкпот капитал на баиките
11 ште ц ипи ици тс со оирспбитс
на Зв к о по т за б а пк и те 11
иггсци.ппицитс ("СлужБСII неСНIIКна РМ" бр.26/96) 11 Законот за
банките 11. IIIТСДIIЛIlJlЦII~ГС("СJlужБСII НССIIПКпа РМ" бр.29/96).
Оттаму, Супот смета дека оргаНIIТС правилно ОJ(lIучиле
соглаСIIО ногоре ЦIIТllраПJlОТчлсн 15 стан 1 i1ЛlIнсjа 5 он Законат
за баllКlIте 11НП'СДIШIIIIl~IПС, когаjа УКllllалс дозволата за рабоТСII>е
на ТУЖIIТСJlОТ.
При ОДJIучуваll.сто, (,)дот ГJI ЦСIIСIIIСпа ВОДJlТСна 'ryжптелот
во 'Iужбата дека утврдеllата фаКIllчка состоjба нс се заСIIова па
IПВСНСIIII ДОК3ЗII НО ОДIIОСJIa IIСРJlОДОТПО KOj ТУ)КIIТСЛОТ
IIмал
проБJJСl\НIСОкаПlIтаЛlIlIОТ ЦСIIЗУС, дека тоа се ГОJlII констатаЦНII,

како 11пск(\ бllлаllСОТ е направен произволно 110 слободна IIроцеl~а
ва органитс бсз Jlзпедупаll,е nокаЗII, поради 1I1TOсмета дека
фаКТII'Iката cocTojGa пс с IIр3111111110утпрдспа I1 nр3 основа па
нстата JlОГРСIIIПО с ПРlIмеllето матсрпjаЛIIОТО IIра"о. Ваквите
IШВОДII
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Судот не МОЖСJIIС да 1'11уnа,Жll, ОД ПРПЧlIна птго ВО СIIIIСllте

ва IIРСНМСТОТ нма цокази ОП кон нроизпсгува утврцсиа фактичка
состогба, а пгго сс описсува нак ДО паводот 110 оппос на билапсот,
ТУЖIIТСJlОТ кон тужбата
ПС пр"ляга питу ецсп цоказ по IIР"JlОГ ва
оно] иавоц ОН ко] 611 МОЖСЛО па се види нека пстиот ПС С mНlраПСII
нраВIIЛ но, lIopaHII пгго СУПОТсмета дека истпот е неосиона 11.

Во тужбата тужптслот навелува
го примениле

11 матсриршното

случа] трсбало
2 ОД Закопот
ликвидаииопата

11 цска

оргаинге погрешно

вряво, односпо цска во копкретпиот

чпсп 144 стан 1точка
за банките 11 пгтснилпииите што сс одиссуваат Ш1
Д(\

сс примспат олрслбпте

ОД

постапк а, мегутоа Суцот истнтс нс можегпс на
ги уважи, СО оглсц на ОРПШIIТС УТВРПIIЛС цска во случнгоп сс
псиолиети условите за отвараIl,С на стечаша постапкн, па спорец
'1'0(\ JI(\jllpBO треба П(\ се ЦСIIII Н(\1I11 сс псиолиети
тис УСЛОВ1I,па
дур 1111ото а Н(\сс цсни дал 11се исполпсти УСЛОВИТС за СJlР()J1СJО'Вtш,с

.

пи лпквпдациопа поставка.
Со оглед на изпожепово,

согпаспо ЧJlСII42

за упр а вшгге спор о ии, Супот оппучи
прссуната.
пгго

к ако

СТ(Н\
1\0

2 ОН Закопот

изрската

П(\

пак до ПСJlОТ ПП оспорсното PCIIICllllC за
УТВРНУП(\IЬСТО 11<1 УСЛОВlIте за повспувзн.с на стеЧ(\jlJaта
постапка
Kaj 'JУЖIfТС110Т,Супот Cl\1CTaнека ту}кбат(\ С непозволсна.
ССН'ласно члсн ЗО стао 1 точка 5 оп З(\КОIIОТ за Уl1раВlIllте
СПОРОВII, Судот СОPCIJICI1I1C ке jf\ от(I)РЛII 'Iужбата ако УТВРПJl пска
сс работи за работа за Koja според IIЗРСЧlllt онрспб(\ П(1закон нс
можс Пlt се ВОДII унраНСII снор.
СС OHIlCCYBH

СОl'ласно члсн 9

стан

1 точка

па сс ВОПП против

1 ОП IIСТIIОТзакон,

УIIР(\ВСII

акти ПОIIСССIIIIпо раБОТIIТС во коп
судска заНГГlIта с обсзбсДсна НОII упраВСII спор.
COГJI(\CIIO
члсн 13 6 ст(\в 1 11 2 ОД Закопот за ба JI КИТС JI

спор

НС можс

UIТСДllllllllЦIIТС,

УСЛОВlIте

за

довеРlIтеЛIIТС,

на

IIлаТlIlIОТ

прсТ\лог

за ДОПССУО(\II,С одлука З(l IIСПОЛIIУВ(\II}С па

на cTc'Iajlla постапкн "tожат па НОДllесат
ОСIIОШl'lIIТС
JШ банка IIJtII lIlТСJ\II1JПIIJ~а, ]lOCIITCiIOT
про мст 111IapOl\lIaTlt баllка. Прз OCIIOIHlпа ПJJСДЛОГОТ,

НОВСПУННII)С

ГУВСрlIСрОТIIН IIapoJ\II(\Ta банка можс помс(-у !(ругото 11Д(\ ПОJl(~се
одлука за IIСПОЛllупан)с пи УСJJОППтеЗ(\ I10псдупан,с 11«1стсчаj1Ja
постапка.
СОГЛ(\СIIО член 137од Закопот за БНПКJlТС JI НIТCПIIJIПIlЦIIТС,
КОПС'Iната оДлук(\ за утврпуван)с па УСЛОВIIТСза спроnст(упаlье па
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I
I
I

стсчиршта постаика над бниката шш пггсдилпицата, сс цоставува
на банката 111111 нггсдилницата пад KOjC1 СС вовсдува стсчнргата
постаика, на банката нли ЧП'СJ(IIJlIшцата Koja ги прсзсла работите
со банкарските влогови. на носнтслот на платипот промет, на
НрСJ\лнгачот и на судот прп ко] банкат;> ип и ш-гспил пипатн с
запшпаца во судскиот ретистар.
Согл аспо член 138 оп истпот закон, н ац пе ж пиот сун
.
.
ДОJlссува pelllCJlIIC за вовспувап.с стсчарга постаика иарюпиа но
рок ОД 8 дена 110 приемст на конечиата одлука ОН ЧЛСН 137 па ово]
закон.
Во КОIIКРСТIIIIОТ случа], гувсрllерот па Наропната банка
согласно погоре ЦII'Лlр(tIIlIОТ член 136 он Зикоиот, ДОНСЛ оппука,
со Koja помсту другото е УТПРНСНОдека сс испоппсти условите за
.
.
поиепувап.с па стечаша постаика ка] тужитслот 1I0ра}ЩIIСМОЖIIОСТ
за санаци] а на истиот. Против та а онлук а жалба изга пил
ТУЖIIТСЛОТ,
Koja со оспорсното
р е шс п пе С оц б ис иа како
пооснована. Ова решенис како копе чно, согпаспо чпсп 137 од
Закопот С поставсно ДО СУНОТка] ко] тужитслот С запишап ВО
судскиот РСГlIстар, ко] нак согиасно чпсн J 38 од Закопот, трсба
на ПОНССС рс шспис за lIовспуван>с на сте '1aJIIа поста 11ка ки]
тужитслот. ОД ССТО ова ПРОlIзлсгува J~CKaво КОIIКРСТIIJlОТ случаj
станува збор за работа за Koja судската ЗНIIЛ1Iта с обсзбсдена ПОII
}'lIравсн СIIОР, (1(1 Судот ОДЛУЧIIкако во IIзрскаТ(t lIа PCIIICJlIICTO.
l'

•

'1

••

I1(t ВРХОВIlНОТ сун lIa РСIIуБЛlIка MaKcHollllja,
6р.1760/99 од 22.12.1999 ГОДlIна..

Пресуда

зо. )J()a11lIlfOT другар
1на

н другите

IIIIДIШIIJI.Y3J1I1I'ОТ зсмjодеJ1еl~

OCIfI')'(НlIIJI без

о ('ЛСД

lIa IIIIIJlшта

У

'IJlCIIOIJII lIa домаКlIlIСТНоl'О

можат
старост,

да

бнД:,т

доБРОПОJJIIО

ако домаl<:IIIIСТIJОТО

се

З1illllмаlЩ со зсмjОДСJlска дсjllОСТ.

Од о бра з

11 О Ж

с

11 I1

е то:

Тужбата с основана.
Баран,сто lIa ТУЖlIтслката за прием по доброволно

JlСIIЗIIСКО

11IШШl ПIfДСКООСlIгуруваl1.с, КОС нрапо е l\остаllОПСIJО со члсн 9-а
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Законат
за измс п уваи.с JI доно л п увни.с на Законот
за
иензиского
11 нииалипското
осигурувян.е
С'СлужБСJl
веспик на
СРМ" бр.4/89), оргаНJlТС JlШШIС дска с нсосновапо, затоа IIITO
туж итслката нс сс запимавала со земюцслска цсрюст, 111'1'0
било
ирец в иц е п о к а к о услов за пр п е м но вакво ОСIIГУРУВClII)С.
Тужитслката била неспособна за вршсп.с на зсмюцелска HcjIlOCT,
эитоа IIIТО била ролспа 1925 година, пораци пгго ОСlIгурува гьсто
611 било фиктиино, само за о бсз бсцувап.с пспзискп стаж JI
ОД

прано на стаРОСlJа JlСIIЗIJJ(\.
Со нрсс)'н(\ на Врховпиот сун па Република

ОСТШlруваll)С

Максцопи]»
бр. 1722/94 оп 10.03.1995 година и СО рсгпснпс У 6р.1722/94
20.03.1997 годиин, донссепо во смиспа на ЧЛСН 64 ОД Закопот
управпи-ге спорови, Судот укажал на органите дска то а
прОllзлсгуна ОН питираппот закон If оп члснот 1 оп Оплуката
на '111110'1'

11 а 11рис

ОСlIгурунаll>С,

мат по добровол

о препсл

пресмстуиап.с

НО

пе пз иско

у
ОД

за

нс
за

11 111111"<:\11JlНСко

увап.с

о си о в и пп за оси гур увап.е

11

11 ННПЛ(\ТУШ1Н.с

на придопссот за пспзиското

и

инвалидското ОСНГУРУВНII.с ("Сп)'ж6СJl

BCCIIJIK

ва СГМ" бр.23/89).

По изиргпспата оцсиа па повторното сфакии.с 11(\ органнтс
цска поброволпото
осигурувап.с сс ОДlIссува С(1МОlIа 6pa'lIllITe
,
,
друга рп JI ЧJlСIJОВIIТС на ДОМ(\ кн НСТНОТО кон се за 1[11ма lН}ат со
зсмjОПСJlСК(1 псjllОСТ, СУНОТ I1ajHc дска 11ова РСIIIСllпе се заснова
па 1I0ГРСIlша НРIIМСllа на МПТСРJljаЛIIОТО
нрава 11IIСIIОТIIОJПЮ
утврдсна фаКТJI'Iка COCToj6a нораНII СЛСЮIОТО:
'
J~oдонссуван,сто Н3 Законот за пзмснуваll.с JI ДОJIOЛlIушн,>е
на ЗаКОIlотза

НССIIIIК

IIСН3НСКОТО JI JJШНIЛJЩСКО'IU OCHГ)'pYBnll)C

СРМ" fip.4/89).

на

ОСШ'ураIШ

со ЗаКОIIОТ

("СJlужБСJI

IJССIIJlК

за

зсмjОДСЛI\IIТС

бса

("СJl}'>кБСIl

3(\f{ОJlЖJlТСЛIIО

стаРОСIIО ОСIIГУРУПНII)С 11(\зсмjОДСJlIЩТС

на СРМ" бр.15/78 I1 27/86). J30 1989

ГОДII~f(\

зсмjоделцпте

111'1'0сс З(\НlIм;шаат со зсмjодслска HCjIlocT Kt1I;<O
СДlIIIСТПСIIО ЗШlIlман>с, а СС оБВРЗJlIII(1I на HnllOK од JJII'ICII ДОХОД ОД
.
.
ЗСМjОДСJlска
ДСJIЮСТ, сс З(\ДОЛЖIIТСЛIIО ОСJlгураНII
по "РОПJlСlIте за
ПСНЗJlСКОТО 11JfIшалщ\ското ОСIIГУРУННШС 11ВОJiрапата 11оБНРСКIIТС
СС JlзсдпаЧСПII со другите оспгуреппцп
коп се заДОJl)КJlтелrIо
ОСllгураlIlI. Со onoj зако" е ПОСТПIIОНСПО
доброволно О'СlIгурунан)е

lIa IIIIВПlIте БР(\ЧПII другари JI ДРУГIIТС члеНОНII
на IIПВJllIте
семеjстпа.
Гlоj,~уваjкп
од тоа дека доброволното
ОСJlГУРУШНI.е 'с
/

2.17

в о сга п о в с 110 з асц п о СО з адо л ж игс л 11ото

ОСНГУрупа

Н>С 11(\

зсмгопспцитс
КОН сс З~lIl1маваат со ·зсмjОДСllска HcjllOCT како
сципствспо запимап.с и сс J.!(1110ЧIlJI обврэшщп, оцрсдбата ОД чпси
9-а ОД Законат 11опредбата ОД чпеп 1 ОД Одпуката, треба да се
сфати така што со оваа опрепба се обезбспува социршпа сигурност
на лицата кон живсат по зсмюнслски помакппства, а пе можвт
з апо л ж итсп но да бипат осигур апи энтоа што не се папочни
обврзппии на IIРIIХОДОДзсмюдслска HCjllOCT- ПС ССсопствснпци
на зсмjодслско зсмршгге. Оваа оцрсцба фактички прстставува
ПРОДОЛЖУВ3П)С па опрсцбата
од чпспот 19 стан 3 ОД Закопот за
.
.
стаРОСIIОТО осигуруван.е
па зсмюцелпитс,
спорсд кор\, како

осигурепик

се смсташс

чи] брачеп другар с
вработен но эпружсппот труд со оппггествепите средства,
ако
эсмрпптето пгго му ирипага на ссмегството го обрабогува пично
11

эемюцелсцот

п со помощ на ДРУГlIте псвработсни чпсиовп на ссмсгството.

Судот НС го прифика етавот на органат цска тужитслката
нс може да биде доброполно осигурана затоа што била родена
1925 гоципа 11 била неспособна за работа, и затоа IIOI1JCIIIIIкога
ПС утврци
дали тужитслката живсе по цомакипство
што сс
эапимава со зсмюцелска
HcjIlOCT. БJlдсjКJI живсе па ссло, сс
IIрстпостапупа
дска IIсjЗlIlIОТО домаКIIНСТПО СС ЗаНlIмава со
зсмjОДСJ1ска дсjи()ст ]f дека баран)сто можс да сс одбllС ДОКОJlКУ
сс докаже СНРОТНШIОТО.

IlpecYHa на ВрХОНlIlIОТ СУД на РспуБЛlIка
У.бр.2354/98

ОД

МаКСДОПJljа,

28.04.1999 ГОДllllа.

з 1. Crажот

o(.in3I)cll

СС 111)l01l3lS3 Н lIa

110 ЗаКОIIОТ за С·П1IJOСIIОТООСIII'УIJУI1ШI.С

OCltI'YI)CIIIII~IITC кои

IIРСМIII13ЛС ПО

ДРУГ

ПНД

о с 11['Yl)У ISа II.e.

Од о бра з
Тужбата

11 О

:же

11 II С Т

о:

с ОСIIОШНlа.

IIрвостеПСIIНОТ орган го одБНJI барaIЬСТО за ОСТВНРУНalье
право на IIнваlllJдска ПСlIзиjа, 110без СIlИСIIтепа предметот, Судот
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на

вини ОД кон причипи тоз го сторил. Мсгуто а, ОН
о бр аэл ож е пис то на о снорепо то решенис се гл спа иска на
тужптспот ПС му е зисмстапо во стаж на осигуруван.е времсто од
1.01.1982 ДО 31.12.1989
гоципа ПО Зв ко пот за ст-ар о спо то
ОСlIгуруван)с па зем [оцеп ците.
.'
Врховпиот суд па Република Максцопи]« СО IIресуна го
попипгги решспието на Фондот на пеизпското 11 пивалицското
оснгуруван)с на Максдонига-Комиси]а
за pCIlIaBaH.C на правата
по втор стспеп, со кое беше опбиепв како неоспована жалбата
против оэпачспото
првостепепо
решение, СО укажупап,е дека
согпаспо член J 17 став 1 точка 2 ОД Закопот за пепзпското 11
ипвалицското ОСIIГУРУВШl,е("Службеll веспик па РМ" 6р.80/93, 14/
95, 71/96 11 32/97), ова ВрСМС можс да му СС утnрпува по стаж на
осигуруватье JI цска согпаспо член 151-s ОД Законат за измепувнн.е
и нополпува и.е на Знко пот за пспз иското 11 1111 вал пдско то
о си г ур ув а п.е ("СлужБСJI
ве сник
пп СРМ"
6р.4/89),
па
осигурспицпте заради исполпувап,е на, условите за остварувап,е
.
.
право на староспа инвалицска IIЛII семерза пспзига, но стаж па
ОСllгурупаll.с
им СС засмстува 11 времето поминато спорсп Закопот
НС МОЖС

за старосиото ОСIIГУРУВllн)е на зсмюдслцитс.
Прашап.сто па стажот ОСТПНРСII 110 Закопот за CT(lPOCIIOTO
ОСII1'УРУПl\II,С
lIа зсмjопслцнтс, за лш~ата кап ВС ОСТП(\РIlЛС нрава
110 Toj заКОII,
БСJJIС рСl)'Л прано со о}{рсдбата он члсн 15 J -s ОП OBOj
закон. CllopeH Ollaa онрснба, по JlСТСКОТ на рокот ОД член 151-з 11(\
OBoj закон, на ОСJlгурСIIJII~IIТС, Зl\РПДli IICiIOJJllynall>e на УСlIОIШТС ЗН
остваруваll.с
JlpnBO Шl CTapOClltl, IIlIваJlIIJ~Ск(1 JIЛII cCMcjlla IIСIIЗlljа,
во ста)1( 11(\ОСIIГУРУВtlН)С вм се смста JI ПРСl\iсто ПОМllнато спорсд
ЗаКОIIОТ за стаРОСJlОТО ОСIIгуруваll)С 11(1 ЗС~fjОДСJlЦIIТС, СО lJlТО 110
I1no('all,CTO
11(1СУНОТ, TOj стн»)( с IIЗС}{I1НЧСII со стажот IIOМJIIШТ ВО
ОСllгурупаll,С
110 JlPOIIIICJlTC на ПСIIЗJlСКОТО JI III1IНIЛННСКОТО

како

ОСllгурупаll)С,

11 Зll НРУПIТС

OCIII)'pCJlllltJ1

кон остваруваат

право ОН :НЩОJОЮIТСJlIIО IIСIIЗJlСКО 11ПIllШЛIlНСКО ОСIIГУРУШlll.с.
одрсдбп

Рl1ЗЛ нка

нс нрава

IIIЩllшщуаЛlllЮТ
зсмjОНСJlСI\,

за

МС('УОСllгурСНJII\Jlте,

ла
може да го

эсмjОj(СЛСЦ
дп

ПРОДОJlЖII

ОДIIОСН{) нс барн

да бплс

KOPHCT,I стажо'!'

стаРОСIIОТО ОСJlI),рупа II,С на зсмjодел

Оl\а(1

ЦIIТС. Тоа нс

IIl1j{IfBIIJ{}'ilJ)CII

зп

ПО З(lКОIJОТ

соонвстстпува

I
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Наизсдначениот статус па ипдивидуалшггс земюиелцп со другите
оспгурсииии

кои

IIраlч~та

ОН зацолж игсп псто
Впрочем, во оваа опрецба

гп остваруваат

псизиско 11 нивалицско осигурувап,е.
изречпо стои осигурспшш, а нс ипдивппунлпи ЗСМJодеЛЦIf.
Судот пе го пр ифа к а образлож
списто
на ОРГНIIОТ цек а
СНОРСДчлсп 203 ОД Знкопот, ко] е сега по сила, стажот остварои
110Закопот

да

11М

за

стаРОСJlОТО оспгурувагье

сс смета

эсмгоцепско

осигурупан.е
на баратьсто.

па

оспгурспипите

кон помаат

oCllrypynalJ.c,
односпо
11таков eTa'ryc исмнат

Судот наjде дека JI Сllоред

на земjОДСЛЦIIТС,

НС може

КОIIТIIJlуптет

на

премипнле
по ДРУ1' виц на
во време на 1J()ДIIССУПНII.сто

''

чпси 203

ОД оно]

закон,

110пспот
па иочсгокот на примеията на ово] закон на ипципилуалиите
земюцелци зараци исполпувагье па условите за остпаРУIНlIl.С IJР;ШО
.
.
на старосна, инвалицска и семеша испзп]а, но стаж на ОСIIl)'РУВШI)С
им сс смета и времето поминато по ОСIJГУРУПНII)Сспорсц Закопот
за старосното
осигуруван.е
па зсмюцелцитс,
ако прицопссот
за
тоа осигуруван.е
с платен по времс )1(\ внжсгьсто
11(\ово] закон.
.~.

Опна опрсцба, додава само YlIlTC СДСН посебен уеЛОI1 во врека со

стажот
остварен
по Законот. за етаРОСIIОТО ОСJlГУРуваlЬС па
зеМJОДСЛЦlIте, а тоа С IlРНДОНССОТда е (шаТСIJ 130времс на ППЖСII.СТО
на TOj закон, каква одрсдба нс П(~~ТОСIНСво Законот за JlЗМСlIуваll)С
11 ДОНаЛ 11ува lI.е 11а За КОВОТ ~a .пенз IICKOTO 11 11~Iвал I1ДСКОТО

.

ОСlIгуруваll)С,
111'1'0 БСlLlС допессн
.
.
.во 1989 rOHIIIHlt кога
JlIЩIШlщуаЛIlIlте
ЗСМJОДСЛЦII сс IIзсДна 'IIIJa со дрУГJlте ОСIIIурСIIIIЦII.
Според опаа одрсдба,
за раЗЛlIка од ДРУГlIте ОСJlгурСНI1ЦII, 110
ВJlСl)'ВaIьето по Сll1lа на OBOJзакон, само НС може /(01l01l11llTC1I1I0
да се IIлаТJI IIjЭlIдонесот
за стажот
остваРСII
110 ЗаКОIIОТ за
стаРОСIIОТО ОСlIгуруван)е на зсмjодеЛI~IIТС.

Прссуда
на BPXOBIIIIOT СУН на РСJlуБЛlIка
У.бр.2472/98 од 12.05.1999 ГОДlIна.
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MaKCHOlJllja,

32. Праното па исилата 1111 пспзи]»
ирсстанокот на работипот ецппс.
Од о бра

зло

ж е

да тсче

ЗШIО'IIIУIШ

110

е то:

11 Jf

Тужбата с осповапа.
Со првостспепото PCIIICIJIIC

на

му

ТУЖJfТСЛОТ

С НрlfЗIlПТО

нрава на ипвапипска пснзи]« сметано од 16.04.1997 година во износ
од 5.366,50 деиари.
По повод жалбата на тужителот ова ре_lIение е измспето
со

pCJIICIIIIC, и му С признато

ОСIIОРСНОТО

право

па пепзи]«

ОД

31.12.1996 гоцппи, 110 со нрава на исилата ОД 16.04.1997 гопппа.
Во упраВIIJlОТ СJlОр тужителот го оспорил второстепеното
решсине но пслот со ко] С оппучепо иеизшата да му сс пспл атува
он 16.04.1997 година, затоа што условите за остваруван.с Jlраво
па инвалидска пепзи]» 1'11 НСНОЛ IШЛ на 30.12.1996 гопипа 11 ОП то]
ДСН му следува псилатата
на пспэигата. ИСТО така, [а аСII()РIl JI
висипата на пснэшата, затоа 111'1'0 била пресметапа со погрсппга

гоципи.
Супот JJajHc цска осиорепото PCIIICIIIIC С иезакопито.
Он списптс па IJPCHMCTOT сс глона пе кв губсн.ето
па
работната способпост ка] тужитслот пастапано па 30.12.1996
година, ко] факт е псспорсп. Ilоjд)'паjКII ОД тон, а во смпсла lIа
валоризацига

'IJICfI

146

илитата

О){ lIopallcllIlIIlTC

CTllH 1 ОД ЗаКОIIОТ

ОСlIгуруваl1)С

97),

)1(1

С'СлужБСII

BCCIIIIK

Зll IIСIIЗIIСКОТО

на РМ" 6p.80/93,

'IУЖIIТСЛОТ СТСКllал право}щ

111'1'0ТОПНII

остварп

14/95,71196

11321

ПСIIЗlljа со Toj НСП,знтоа

ГII IICJIOJJIIIIJI УСЛОВlIте.

МС('утоа,

IIСТО

така нс

IIрсста нал на 16.04.1997
орга 11 11 те

Н IIl1ваЛIЩСКОТО

С ClIOP"O

дека

ПО)JllJ(1I 111'1'0 IIptl ВIIЛ 110

('OHIIIIH,

}(ска со HpllBO Hll JlСllлата СС стеКllал

pllUOTlIlIOTOHIIOC, бндсjКJlIIС

раБОТIIJlОТ

()Н1I0е му
О}Щ У 'IIIЛС

110 "pCCTaIlOKOT на

1I0CTOJlllpaBCII ОСIIОВ Зll СJ(IIОВрСМСIЮ

КОРIIСТСII)С на нлата 11 IIСIIЗJljа. Тоа IIРОJlзлегува 11ОД аналогната
IIРIIМСllа ва член
154 он OBoj З(lКОII, CIIOPC)~ Koj lIа KOP"CIJIIKOT
lIа
IIСJlзнjатн, допска с но работен О}~IЮС ПЯН l\O}(CKll nрlЛП }\CjIlOCT, му
сс заllllра

1Ia

JlС)fлнтата
ТУЖIIТСЛОТ

IЩ IIСIIЗIIJаТ(1.
раБОТНJlОТ

0J\IIOC

~1Y"рсстаllал

lIа J (,.()4. J 997

1'0ПIIIIll 11IOlKO ГОПJlва ОД KOJll сс зсма Iшt1тата Зll утврнувпн,с
i

.

IItl

211
".

пснзиската основа нс може да се земе 1997

1'01\11113,

затоа што по

оваа годпиа нс остварил lI~ijмалку 6 мссеци стаж на осигурувагье.
1Гетова носпспна гоиина оп. -,!,oja сс зема платата, во смиспа па
оваа онрспба е 1996 година.

Судот имаше препвиц дека по 1997
гоцппа тужителот бил на болепувац.е инс примал ниту надсместок
нпту плата 11 сам го платил пр инопссот за пе пз иското 11
При оплучуван.сто

ипвал идского

осигуруван.е,

110

lIaJHc цск а ваквитс

наводи

сс

исосиовапи, затоа што по 1997 гоципа 61111 во работец оцнос, тоа
време му с утврцспо ПО пспзиски стаж, а пали за тоа ВРСМС пе
примил плата или иацоместок на плата, ако бил на бопспувагье 11
ОД кон иричини НС ги остварил тис права, IIС с ОД эначегье за
опрецелувап.с на пенэиската основа во смисив на чпсп 19 од
Закопот.
Прссуца
У.бр.3448/97

Нрхо впиот СУД на Републ
27.01.1999 годпиа.
П(1

од

ик а Макс

доии]

а,

33. Само откано ОСJII'УI}СIlИI{ОТ КС го ОСТlJар" .. равото па
плата за IJpCMCTOшто с II)НIЗIШТО но стаж на ОСIIГУРУllаll.Си ги
плати ирипопссигс,
то] сс сгскнуиа со пснов да повсдс ПРIJО
постапна за измспа па попато цитс за платите 110 матичпата
еиицсици]»,

а нотна да иовсдс 1I0стаllка

за УСВРДУIl:1I1.СlIа IIОП JlЗIIОС

1111IIСIIЗlljа.

() д о бра з 11 О

)К

е

JI 11 С

то:

IIрсдметот се глеj\а дска Рl1БОТIIIIОТОДIIОС па
'IУ)КJlтслката {I прсстанал на 26.06.1985 ГОД1lна 11дека со peLl1CIlJlC
оп 28.06.1985 ГОДlIна {I бllЛО ПРllзпато право ня стаРОСllа ПСНЗlljа
за OC'l1JapCII lIеНЗIIСКJI стаж од 35 год 111
111по впсина од 85% од
ПСIlЗlIската основа, Уlf'ПРДСllа ОДJlII'lIШТСHOXOHIIIJITO
ГIIостварпла
()Д CllllCIITC Н3

ОД

1.01.1975 ДО 31.12.1984 ГОДIlна.
СО одлука па ОСПОНJlJlОТ суд на

ЗДРУ)КСJlIIОТ

труд-С од

6.11.1986 ГОI\ШНl С IЮIIIIIUГСПО PCIIJCIIIICTO lIа Основното УЧIIЛJlПlте,
за прсстаllОК на раБОТlIlIОТ ОДflОС па 20.06.1935 ГОДlIна, затоа I.IJTO
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со Одлука

суи па Макепоии]а У.бр.87/86 0)\ 7.05.1986
година ("Службсп
веспик на РМ" бр.19/86), е УТНРДСIIО нека па
2.05.1986 годинв преСТr1l1ал да важи 'шепот 98 став 2 од Законот
за работните
опиоси ("СлужБСII веспик па СРМ" бр.4 5177 ...... 42/
Ш1 Уставипот

85), ло пслот

ко] се опнесува
па УСЛОПНТС под кои
преСТС\lIува работипот оцпос.
'

на жената

работник iI
Тужителката па 26.05.1986 година побарала па биде враТСllа
во работен оцпос 110 поиссувап.ето на оцлуката на Осиопипот сун

па

а била вратсна па 30.11.1986 гопипа.
-Со одлука па Осиопипот суд па ЗДРУЖСIШОТ 'rpYH - С ОД
9.10.1987
гоц п и а , Основното
УЧlll1l1l.lIте е э апо лж е п о па
тужителката да {I го надсмести личиист поход од 26.05.1986 до
30.11.1986 ГО1\1I1111
колку што побарала тужителката, а тов е од
ионпесувап.ето
на бараи.сто за вракагье во работеи опнос, ДО
фактнчкото
вракаи.е, во износ од 179.410,00 ципари. СИЗ за
зцравствсиа заппита во К по извршсната контрола, па заиисник
бр.875/1 ОД 14.05.1991 гопипа УТВрДllла пека onoj личен доход
заедно со каматата оп 384.800,00 ципари 111111 вкуппо 564.200,00
дипари, 11(1 тужитслката
{I 611Л платен па 19.07.1988 гоцппа.
Прпостспепото PCIIJCHJlC, со кос па тужптелката {I беше
прпэпато
пра во на ста росн а пспэ и] а од 28.06.1985
годин а, е
измсието со РСlIlСПJlе на првостепеппот ОрГЯII ОД 15.05.1987 ГО1(1I11(1
JI 1I0чпуваjКII
ОД 1.12.1986
ГОДПпа {r с пре крате 110 прявото
IШ
.
JlСIIЗIIJа.
По lIaBpIIIYBHJJ)CTO на 40 ГО1\Шll1 СТЯЖ, lIа тужltТСJlката
ПОВТОРIIО {I нрсста'нал раБОТlIlIОТ ОДIIОС 11 со pClllellllcTo
П(\
ПРВОСТСНСIIIIОТорган ОД 2.06.1993 годпiJa iI С IIРНЗП(\ТО IIpaBO на
стаРОСJIа ПСIIЗJljа оп 1.12.1990
['OHIlIIn во HIICIIIH1 од 850/0 ОД
IIСIIЗlIската основа. ПСIIЗlIската основа с УТПРДСJlа ОД JlII'III11ТС
доходи остнаРСllll во IICPIIOHOT ОД 1978 ДО 1989 {'OJ\llIla, така 11IТО{t
С опрсдслен(\
IIСIIЗJlj(\ во ШIСlIна ОД 22,00 дсн(}рн смставо
ОП
1.12.1990
ГОПIlпа. Од СIJIIСIIТС Н8 IJРСНМСТОТ
11 ТО(\
од
IIрссмстковвата
ЛlIста ОД 14.05.1993 ГОПIllIa за JlопаТОI\IIТС оп
ЗДРУЖСII труд,

МНТIIЧIН1Тll

ре

СШЩСIlI\пj(\

111С 1111С , С С

н(\номсстокот

гл с пап

11 О}{ ОUРПЗJIОЖСJII1СТОпа второстепсното
Ска

вО

JI С 11З 11С К II О С JJ О 1](' {,

IIIТО на ТУ}КIIТСlIката {( 611Л IIСПЛ(\ТСII

ДОХО}\3(1 J 986 ГОНIIШ\ З(\СДIIО со KHMnT(}Tft,за ПСРJlОДОТ
ДО

30.11. J 986

С

з с 1.1С 11

JI

II(} JlМС JJII'ICH

ОН 26.05.1986

ГОДIIJI(\.
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При такна состогба, Суцот lIajHe дека оспорсното
С

PCHICIfIlC

закопито.

Павоци-гс од туж6ата
~\CKa погрсшилс
оргап итс кога
BPC,.,iCTUОД 26.05.1985 ДО 27.06.1986 година го сметале како прскип
•

1.

•

на работниот ОДIIОСп дека пензшата во 1985 годипа нс Ja остварнла
доброволно, туку пораци престанок на работипот оцпос, а
одлуката за пр е станок С по п ипгген а порани Опл ук ата на
у ставпиот СУД на Македони]а. Судот ги цспсше, 110IInjHc цска ПС
сс ОДэпачегье за цопесувап.е поппаква одлука во оваа постаика.
Опа, од ПРИЧIIНИ што И според чпсп 24 став 1 ОД Закапат за
оспов шгге нрава он пснзиското 11 иивал идското ОСJlГУРУВПIl)С
("СлужБСII лист на C<I>PJ" бр.23/82 ....89/90 11 "Спужбеп веспик па
СРМ" бр.10/82) JI според член 19 став 1 од Закопот за пензиското 11инвалипското ОСIIГУРУПЮЬС, ко] с сега во сила ('IСлужБСII весцик
на РМ" бр.80/93, 14/95, 71/96 11 32/97), старосната
пепаига се
утпрпува од личните ДОХОДJl (ил атите) што о сигурсшгкот
ГИ
ОСТВllРJlЛ, а но случагот ryЖlIтелката
во пернодот ОД 26.06.1985 до
27.06.1986 година нс била но работен оцпос и пе можела НН оствари
нлата, IIIПУ нак за ова времс накиаппо I1РIIМJlJlа пицомссток на
пп ага. Инко реше пие-го за престанок
на ра ботппо т ОДIIОС с
попиште но, таа побарала
да {I се IIСIlлаТJI само платата од

26.05.1986
30.11.1986

ГОДIllШ, кога 1I0бараЛl\ да бllНС враТСllа IШ рпбота до
ГОДlIна, кога 11ф(lКТII'IКII 611ла вратсн(\ 11со ОJ\лука па
ОСIIОВlIIIОТ СУН на ЗДРУЖСIIlIOТ труд, СПМО за OBoj пеРIIОД {I е
IIРJlЗllат JJaHOMCCTGKна ЛIl'II1110Т ДОХОД.
MctYToa, ДОКОllКУ ТУЖlIтслката
го оствпрн правото на
lIадоместок
на ЛII'1I1110Т доход 11за СПОРIIОТО врсме 11обсзбСДII да
сс IIЛfiтат IIРIIДОIIССIIТСза IJСIIЗIIСКОТО11шшаЛIIДСКОТООСIII),РУШlll)С,
тоа
бпдс OCIIOBла ПОВСДСпрво поставка за IIЗМСIIClна ПО}\ПТОЦIfТС
во маТII'lната ClНlДclII~lIja за ЛJl'llIlIТС ДОХОДIl (lIлптаТ(l), а I10тоа 11
,
.
да повсдс JJостапка за утнрдупаll)С 1I0В II:НЮС на стаРОСIlП J1СIIЗlljа.

кс

Г]ресула

бр.1504/98
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ОД

на ВРХОВlIllОТ сун на РепуБЛlIка

1.12.1999 ГОДlIна.

МаКСДОlllljCl, У

34. Бир ан.е г е на OClIl'ypCIIIII(OT
да ОСТНПI'II IIpaBO НД
нпшшидппст кано послсдина )Ш поврсда па работа, НС /НОЖС да СС
одбllС само энгпа што II)Jlljнпзта за пссрска на ра бота вс била
CIHlj\CIITllpа па 110Фонпот

О}\ о бра з

JI

о

Ж

за здраIJСТIIСН3 заштига.

е

11 11 е

то:

Тужбата е основана.

.
му е прпзнато право на инвалииска

На тужителот
пензп]»
поради то а што ка] пего пастапало загубувап.е на работната
способност сметаво он 21.11.1 995 година, кога го попнеп баран.сто,
а висината на пснэиргга с определена спореи остваренпот стаж

на осигуруван.е.
Тужителот

го оспори решението во поглед на причипата
1I0рНДII Koja пастапала загубената работна способност JI УIlП'С во
жалбата укажал цска ипвалпдноста наставала како послепица 11(1
повреда па работа.

Судот ценсjКIf ja закопитоста на оспореното решепие 11 но
иэвршепист УШI)\ во списите на препмстот flHjHC пека оспорсното
решепие се звспова па нспотполпо утврцепа фактичка состорба.
Со паон, о це п ка 11 м исле п.е на Пр во стс пе и ат-а 11
Второстепсната

компси]« за оцсна на работната способпост
е
УТВРДСIIО дека кн] 'rужIIТСЛОТ настанало загубувагье па работиата
способпост КНКО послепипа на повреда. И покря] ваквите паопи
ПРИОСТСllеПIlОТ opr'HII УТВРДIfЛ дска JflШНЛIIДllOстанастанала
како
послеДllца lIа болест, а ТУЖСIIIlОТ орган ПС нрнфаТJl1I дска
поврсдата настанала НОД ОКОЛIЮСТIIТС од ЧЛСН 44 од 3аКОIIОТ 3(}
IIСII311СКОТО JllllщаЛIЩСКОТО
ОСJJГУР),Ш1IJ,С (11 Сл У)К [>с 11HCCIIIIK lIa Pl\1"
бр.80/93, 14/95,71/96 1132/97), затоа IJГГОI1plljaBaTa за нссрск« на
рп()ота нс 6нл(\ СВlI}\СIIТllраllа во ФОJJНОТз(i здраВСТВСllа ЭНIНТlIТIt.
Судот lIаога дска баРClII,с1'о на 'IУЖIIТСЛОТ па остваР"lJрапо
како ПОСJJСДIII~а lIа поврсда па работа, ilc ~iоже да сс онбllС само
затоа
(IlТО IIplljaBaTa
за Jlссрска за работа нс бll1lа СВlЩСlIтнраllа
по ФОIIДОТза ЗПРtШС'mеlнi ЗClнrТIIта1 БJJпеjкн 1'Оа пе ПРОJJЗЛСI)'Вi1
.
. ,
од 11(\'11111
ОТ 111I0СТЮIКflТi1 за остнарувпн.е на пrНШl\та по JlРОПI1СНТС

за J1СIIЗJlСКОТО

JI ПIШCllIJЩСКОТО

оспгурупан,е.
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Според член 139 од Закопот. за остварувап-е па правата
врз осиова на губсп.с па работпата
способност,
фактичката
состоjба сс утврпупа nрз основа па наоц, оценка и мислельо на
Комисшит» за оцеиа Н3 работната способност. 130смисии па оваа
оцрепба Комисиите утврдипе дека иивап ициоста кн] тужителот
пастапал а како послспипа на поврена, па бпдсjКII туж итспот
достанил пршава за пссрска на работа завсрсна rю организацшата
и ОН Jlскарот, KOMIICIIIITC бса цолжпп на ги цополпат своите наводи
11 на сс 1I роизпссат нал 11 нсспособпоста
за работа пораци поврена
е послсцпцн па поврсдата што 'fУЖlIтслотjа прстрпсп на 03.02.1994
голина. Ова, особспо пораци тов ппо прспомот на кичмита. со
.
.
.
точна НlljаГJlоза на лскарот, кога с составсп цел па иригавата, е
.
.
компсинтс СОиста НlljаГJlоза.
Пораци тоа сс [авува потреба од повторно разгиспуваи.е

УТВРДСllа 11 ОД

11

оплучувац.с.
Во патамошпатв поставка
НОНТОРСIIнаоц, оценка 11 мпспсп.с

оцсиа на работната
I1plljaBaTa

за

несрека

lI11ваЛIЩlIоста

.

органот

па

е цолжсп

прибави

од BTOPOCTCIICIH1T(1комисига за
способност, ко]а треба )\(1 ja нма прспвиц
lIа работа 11да ОДГОIЮРJl на IIpalllall,CTO дал 11

ка] ТУЖJlтелот

К(1КО НОСЛСДllца на

настанала

03.02. J 994 I"OHIIJla на
работното lIfCCTOпаJlсjКII го тракторотео ЦСЛда започнс со работа.

поврсната

111'1'0 ТУЖIIТСJlОТ

ПрССУДtl

ja

I1рСТрllСЛ

)1(\

сун на РСllуБЛlIка

на ПРХОНIIIIОТ

МаКСДОJlпjа,

у .бр.592/98 од 28.04.1999 годнна.

35.11 ШН1J1ItДот СО113М3J1СIШработна
IIрано

IШ lIаРII'lСIIIIЗ)\ОМССТОК

110))3)\11 СТС'Iзj

а 110 тскот 113 користсн.сто заСlIова
статусот на JlСllрзБОТСIIО
ЛIIЦС IШ
O),IIOC

lIораДII

СТСllзj,

1'0 KOPIICTII

Законот
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за

.. равото

IIСIIЗIIСКОТО

lIa

н

K()j ()СТН3РIIЛ

над III)CTllplljaTllcTo,

IНlБОТСII ОДIIОС, 1'0 заДРЖУJJ3
КОС I\ty IIРССТ3Н3Л

31{О IIIJСД IICTCKOT

СJlС)lj'lJал I1ЗДОМССТОК IIОПТОРIIО

да

способност,

останс

паричсн

иппаJlJlДСКUТО

118 BIJCI\ICTO

бсз работа

IIЗДОМССТОК

l'аБОТlIlIОТ
за

11 затоа

110 'клен

ОСJfУРУDnП.с.

КОС му
може

61

ОД

Одо

бра

з

11

о )К е

11 11

е то:

'Гужитслот попцел барап.е за остварупатье право на паричеп
пацоместок по член 61 од Закопот за пепзиското 11 ипвалицското
осигуруван ..е ("СлужБСII веспик на rrv1" бр.80/93, 14/95. 71/96 11
32/97).
Според стан 1 од ово] член, средствата за исилата на
паричнпте папомсстоци од член 54 па ово] Закон ПI обеэбедува
11 исплатува работоиавецот,
Според стаи 2, по IIСКЛУЧОК од П8 став 1 на ово] член, кога
на пппалидот на трудот СО преостапата работпа способност му
престане работипот оцпос заради престанок па правиото лице
пораДII сте ч а] IIЛII л п квиц ац и]«, средствата
за испл ага па
паричните пацоместопп од 'шен 54 како паричеп папсместок до
вработувап.с и за правото од ЧЛСН 47 етап 3 1"11обезбспува Фонпот.
Органптс пагиле дека тужптелот нс може да оствари такно

нрава

затоа

што послсппиот

работен

оппос

ПС

му престанел

порвпи престанок па правпото лице.
110 извршспиот УВIIН во списите на ирепметот, а посе бпо по
потврците на Бпрото за вработувап.е

од 11.02.1994 гопина 11 од
5.01.1995 гоципа, Суцот УТПрДII пека 1)(\ тужптелот, ко] С ипвалиц
со преостапата работпа способност, работппст оцпос во 1Ш му
престанал норппп сте ча] па опа прстпршатие.
По то] ОСIIОВму
бпло ПрПЗНltТО 1I1);1ВО на п а риче п п апо мс сто к п о р апи
псвработеиост
11 правото
го користеп oJ( 16.01.1991 ДО 14.03.1993
1'0]\1111(1, нрску Бирото
з(\ пработувшье. 1-la 15.03.1993 ГОПШI(\ сс
враБОТIIЛ IЮ ПреТIJ»JljаТIIСТО,кnдс остшiал IIП рnбота до 3 1.12.1993
годпна 11 за 01\(\ време бил прнjнвеп но ФОJlДОТ за JlСIIЗIlСКОТО 11
IIJJШIЛIIДСКО ОСIII),руиаIl)е како заДОЛЖIlте.1lltо ОСIIГУРПII оп работсн
ОДIlОС.

ГIо прсстаllОКОТ

IIП

рп 601111101'
ОНIIОС повторно БНJ1прпjnВСII

како
IIсвраБОТСJlО Лllце во Бврото
повторно
КОРIIСТСЛ
IIР(\ВО на паРНЧСli
ГОДJlпа до 31.12.1994 година.

за

во Б. 11
од J .03.1994

пр(\ботуваIJ)С

падомссток

Од ваКНlIте ДОК(lЗП пторостспсппот
оргип
повторното врабоr'уваlJ.с во другото преl1lрпjатпе,

дека
прсстаllOКОТ

заКЛУ'JПЛ
JI

на раБОПIПОТ OHllOCнс е норапи стечаj па преПJрнjа71IСТО, lJОРЯДJl

247

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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пгго иаричпитс падоместоцп
11 ициилииското ОСIII)'Р)'!ШJl:.с

па исизиското 11 инвалидското
61 ОД ово] закон.
Цепегки ja эакопнтоста

член 54 ОН Закопот за пепзпското
нс можел да 1'11 корнсти ВО Фонлот

О}\

осигуруван.е

, во смиспа на члспот

па ОСПОрСIIОТ:О
pCIIJClllfC, Суцот JlHjHC

дека тоа сс эяспова па пепотполпо утврдепа фактичка состоjба, а
к о]» можс да биде од з н ачсп.с ~a пр авил п а НРНМСllа ни
.
.
матсриршпото право, но копкретинот случаJ, поради слспиото:
Тужителот остварил право на JlaplI(ICII паномссток по 1991
гоиина според Закопот за вработувагьето
("СлужБСJl всснпк на
СРМ" бр.32/87, 18/89 11 36/89), ко] тогаш бип по сипа СIlОРСДко], а
согпасно со член 23 стан 3, npnBOТO на паричеп наномссток може
да оствари и певработепо лице пезнвиспо ОД цолжината на стажот
па ОСlIгуруваll.ето, на кос работипот О}1110С
му IJрсстаП€lЛ пораДII
стс ча] IIЛII реповпа ликвипаци]» на оргапизаиша-га lIаjдолго ОП 30
мссеци. Тужитслот нс ГО користеп тон прано 30 мссецп, туку го

користол ДО 14.03.1993
мссеци засповап работен

гоципя, затоа 111'1'0 пред истскот на 30
оппос.
Со оглед дека правото
на парн'IСН папомссток
JlораДJl
нсвработепосг му IJрсстанало ПО засиовап.ето на работипот оппос,
а повпот работец одпос траел од 14.03.1993 /(0 ) 1.12.1993 гоцппа,
110lIао{'ан)сто на СУДОТ, Jlастанала состоjба IIIТО с реГУЛllрана со
членот 34 стан 2 од Закопот за nработупаll)СТО,
СОJlзмеllllТС на
onoj закон обjаВСВIf ~JO("службеII пеСIIIIК на РМ" 36/91, 12/93 JI 78/
93), според Koj можел да го задржи статусот lIа JlIII\С IНt кое му
престанал раБОТJJIIОТ ОДIIОС1I0раДII CTCIHlj па прстнрнjатпето.

1/1меJlО, СlJоред ~lJIеll34 стан 1 оп onoj Закон, JlспраБОТСJJОТО
ЛlJце на кос му престанало правото нз паричен I1нноместок според
члсн 33 на onoj Закон, освсн па Лllцето од точка 7, можс да го
остваРII 'Гоа право, нко повторно
(')1
IICJlOJlIIII УСЛОВlIте за
знобllваll)е со право lIа паРП(IСII падомссток, со тоа IIITO по стаж
на ОСIIГУРуваlье не му се засметупа
JЗРСМСТО но кое го IIрIlМIIЛ

паричен lIадоместок.
Според стан 2, по псклучок,

IIОСЛСДIIJIОТ

IIспраБОТСIIОТО JJIII\C па кое
1l0pa/(1I заСllопаlье работен О}\ПОС,ОДIIОСПООТСЛУ>КУl1аll)С, О}\1I0СIlО
ДОС~IУЖУВИJJ)е
ни посппот рок му прсстанало прапото ца паричен
надоместок
прсд JlCTCKOTlIа пре.мето за кое имал прнпо па
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пацомссток, а ко] повторно останал без работа, оцпоспо се пратнл
од о-гсл ужувап,е , олиоспо по сл ужуваи,е
Н3 ЛОСНIIОТ рок,
процолжува да го корнсти тов ПР(1ВО.
Од оваа опрепба, 110 наогагье на Суцот, ПРОIIЗJIсгупа пека
стечарпют рабогпик, па ко] му престанало правото па папомссток
пред истекот па времето за кое можел да ОС'IlШРУППтакно нрава,
з а спов ал работсп
оцп ос и повторно
ос га п ал без ра бо тв ,
прополжува па ГО користи иравото
110 оспоп 11(1 престанок
па
работипот ОД110С.ПОР(lдll стечи]. Цска тужителот прополжил 11го
КОРIIСтел то а право IIропзлсгува
11 од потврдата на Бирото за

4.05.1998 гоципа, ко]» тужителот [а постави со
тужбата, а спореи ко]» ОД 1.03.1994 ДО 30.12.1994 гопппв продолжпл
.
да го КОРНСТJIправото 110 оспов на стеча].
врвботувап,е

ОД

Со огпсц на тоа, Супот lIajHe дека ис можел тужспиот ор
ган да го оцбие бараи.сто како исосповапо
С(1МОзаР(1дll тоя пгго
тужитспот
засновал
работен
оцнос, бсз ДЯ ja има прснпип 11
опредбата оп чпсп 34 стан 20)\ Закопот за врпботуваи.сто, порали
1111'0 сс [авува потрсба
оп 1I0П1'ОР"О разглсдупаll>С 11 ОJ\JlУ'lупаll>е.
Пресупа

бр.14З8/98

ОД

на

Врховпиот су}\ Н(1 Република
10.11.1999 гоципа.

36. Бврап.етп
IfЗllОС 113 IICIIJlfja,

Максцопи]»,

У

корисиикпт... па псизи]« да му сс YTIJPHJl нпи
ПС може Д:I СС смета како баран.с за IIfШТО)J)'IJaIl.С
113

lIа lI()стапкаТ:I.

Од о б Р

(l

3 11 () Ж

Со РСIIJСIIпе

IIП

с

JI 11 С

то:

СИЗ за

ПСIIЗIIСКОТО

п

JlJlВUЛJlJ\СКОТО

ОСIIгурувап)с
на МаКСПОlIнj(1-КОМIIСlIjа
за жалбll
ПРОТJlВ
РСIJlСllпj(1та ДОНСССIIО по прn стснеll
о)\ 15.12.1987 1'0/(1111:\,11(1
ТУЖIIТСЛОТму бll1l опреПСЛСII1I0В IIЗIIОС ila

47.440,00 ДlIнарп,
мссеl~П

0J\1I0CIIO

IншаЛIIJ\ска

пснзпjя

ОП

од 11.07.1986 година за ЗО ГОД 11111111 5
ВО ПИСlIна ОД 65% ОД ПСJlЗJlскnта ОСIЮIШ,

СМСТЮIO

IIСП3ПСКП стаж;

850/0 засдно со додnтокот

3(1

JпшалпДпост.
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Оц списитс на препмстог се гледа дека пспзиск ата основа
била опрсцслсна ОН личните походи што ГН остварил ОД 1966 ДО
1975 година, како lIаjllОПОЛIIННОСJlсдоваТСЛJlн10 години, чи] просек
изиссувал 40.986,00 лииари месечно.
.

11а 11.12.1996 гопина

поцпеп баран.е

за зголсмуван,е

на

IICJI:HljaTtI, затоа 111'1'0СО иравосилпа нрссудп па Осиовпиот сун С,
потврдспа со IIрссуда на Апслапиопиот суд во С ОД 15.10.1996
годиин, работодавсцо-г- 11(-1е зацолжсн на Фопцот на пспзиското
11 НllпаllllДСКОТО
осигурува н,с на Макелопи]»,
да 1'11 пп ати
пр гшонссите за пспэиското
11 ип вал ипско-го осигурувап.е
па
туж и-гсло-г, за времето
ОД 1.10.1982 до 21.09.1983
голпиа.
Обврската 611ла псполпета 11 бил поппсссп образец М-8 за измспа
па поц апнпгге но маги-шата евплепии]а, на пораци 'Гоа смета лека
ово] стаж 611 ппигасл па висината на пснзиргга.
Првостспспиот орган барагьсто го прпф атил како барагье
за обнова па постапката JI ова време го з асмс-гал по стаж па
оспгурувап.с JI утврдил стаж од 30 години, 5 мссеци 11 14 цспв, по
.
оцлучил и патаму ДН сс псилатува пепзиргга по изпосот опрспслсн
со ре шсиие-го ОД 15.12.1987 гопппа, како поповолпа.
Вака опл У '11111 , затоа што барагьсго за обнова па постаиката
го поц псл 110 истекот па рокот ОД 5 години од присмот Н3
рсгпсп ис-го, поради 111'1'0, согиасио со члсн 143 од ЗаКОIIОТ за
IJСIIЗIIСКОТО 11JIIIIШЛIЩСКОТО ОСIIГУРУНftП,С ("СJJУЖ~)СII ПССJlIIК II(} РМ"
бр.80/93, 14/95,71/9611 32/97), треба да сс IJplIMCllaT IIРОIIIIСIIТС коп
во прсм~то lIа ПОДIIССУВCl!'>СТО
на барап)сто, а Сllоред OB~le
ПРОIlIIСlIlJСIIЗlljата
е I10IlСПОIЮЛПН во ОДIIОСпа УТВРДСПflта IIСIIЗIIJа.
Така, УТВРДIIЛ дска соглаСIIО СО члсн 19 ОД ЗаКОIIОТ Зl\ IIСIIЗIIСКОТО
11IIIIШlJllЩСКОТО ОСllгурупаll.с, lJСНЗlljата се Yl1JpHYnf\ од меСС'lIШОТ
важат

нросск на IIлаТIIТС, J1IТО ОСJlгуреНIIКОТ 1'11остваРIIЛ за врсмс на
ВКУШIОТО 11)аСlье на ОСlIгуруваll,СТО, а lIajpallo од 1.01.1970 ГОДJlна.
СоглаСIIО со члсн 65 од oBOj закон, I1СIIЗlljата според стажот
IIЗlIссува 63,80С}'О
III1ЗlIесупа 0,0002 ДСIНtрп месечно, Kojl\ Зl'олеМСIta
со додатокот
на IIlшаЛИДIIОСТ ОД 20% JlЗllссуnа 0,000] )\СllаРII, а
она зголсмепо
со 48,4% IIзпссуnа
0,0004 денарп, а пспзпjата
соглаСJIО со член 37 ОД Toj закон, заКJlУ1JIIО со 0,780/0
JlЗIlссува 6.177,00 денарн, IlГГО с 1I0llСПUПОJllIО за ТУЖIIТСЛОТ.

усоглаССllа,
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СУНОТ па о гн дека

IIогрспша

примена

решепие сс з аспо ва па
143 од Заканат за ПСIIЗПСКОТО и

оспорсното

на члспот

JlIшаЛIЩСКОТОосигуруван,е,
Од обраЗЛОЖСJlПСТО на решението па второстепенио-г ор
ган од 15.12.1987 година, се гледа дека времето ОД 1.10.1982 до
22.09.1983 година, во траен.е ОД 11 месеци и 22 дена, му е пресметаи
па 'I)')f(JlТСЛОТ во стаж на осигурувап.е JI заедно со стажо-г што го
утврдил ПРПОСТСIIСIIIIОТ орган од 29 год 111111
, 5 мссеци 1124 пепа,
nкупно 611Л утврпеп стаж од 30 години, 5 месеци 11 14 дена.
Од опа, про пз ле гу в а дека туж итслот по обновената
постапка, во поглед на стажот ни осигурувагье, пе укажал па ПОПИ
факти кои бп биле од зпачегьс за утврдувап.е па пензигата ко]»
зависи од цолжппата

на стажот

11

висипата

па вложувап.атя

11 затоа

погрсшпо органите баратьето за утврцувагье па поголем износ на
пенашата ГО смстале како барагье за обнова па ПОСl'апката,
памес-го како барагье за опрсдслупюье
па поповоляа пепзиска
основа, со оглед па тоа ПП'О остварил поголем личен доход ВО
1982 11 1983 ГОДIlIlП 11 во таа смиспа била пзвршепа иромона во
матичпата евпдеппп]а за остварспите лични доходи ВО опие две
гопи 1111.
Тужитслот остварил право на пепзи]а за време па важеи.ето
па Законат за осповните права од пепзпското 11 JlНВ<НIIЩСКОТО
осигурувап.е ("С,JIужБСII лист на СФРJ" бр.23/82, 77/82, 75/85, 8/87,
65/87, 78/89,44/90 1189/90), спорсд Koj, а соглаСJIО со члсн 24 стан
1, пензпjата се УТНРНУШlJНСОД меССЧJlIIОТ просек на JIIIЧШIТС ДОХОДIl

на

ОСIIГУРСJlIIКОТ Г11 остпаРIIЛ ВО KOli
611110 ПОС1lсjtОШ1ТСJlII1I1 О
ГОДIIIIII на ОСIIГУРУIН111)С, ПЛ'О сс lIaJII0l101l1l11
за ОСIIГУРСIlIIКОТ
(IIСlIзпска оснопа).
IIIТО

Во врека

тоа, првостеПСlIlIОТ
орган
УТПРДIIЛ дека
паjПОВОJlllа IIснзнjа ТУ)I(lIТСЛОТ можел да остварп ОД ЛIРIПIIТС
ДОХОДIlIJПО ГJl остваРIIЛ во врсмсто ОП 1966 ДО 1975 ГОДlша. Прнтоа,
ГJl Jlмал ПРСДПIl}\ остваРСJlIIТС
ЛJl'lJlli ДОХОДIl еВlIдснтвраll1l
во
маТJI'lнзта СШЩСIII\нjri, 110 без подаТОЦlIте за ЛJl'IIIIIТС ПОХОдJl за
со

1982 111983 година, за кап е допесепа

i1рссудnта во паРIIII'lllата
наставка 11раб()ТОД(ШСJ~ОТс задол)кеп ла ['JI платп прflДОНССJlте за
ОСJJгурупаllJС JI за onoj псрпон 11за коп ПНКIНIДliо е подпесен оБРНЗСJ~

М-8.
/
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ВТОРОСТСIIСIJJIOТОРГНН
11 спорпото

време од 1.10,1982

во стаж

11(\ оспгурувап.с

го прссмстан

22.09.1983 година, Э(} кое пакнаппо
сс пл агспи прпцопссите,
пр нс дал обраЗЛОЖСlllIС дали го имал
предВlЩ JI остварсииот ЛИЧСН ДОХОД за то] псриоп 11папи со то]
личен НОХОД можел да оствари поноволна пепз и]» ОП други 10
години, ВО КОН 611влегпе л ичните ДОХОДИод 1982 и J 983 година.
Затоа, а 1I0jдупаjКJI од тоа цска тужитслот
го остпарил
иравото 110 порансшпите проинсп и дека побарал само повисок
износ на утврлепата пепзига, Суцот 11а 0('(-\ нека туж ителот нс

ук а ж а л на п о в и фа к ти,
матсрирглпото право.
Во патамошната

ДО

туку

постапка,

на пр а вп л и а п р им е п а па
оргапот треба ,(а провсри дали

прз основа на вкуппите ничии доходи што тужитспот

ги остварил

ВО 1982 11 1983 гопипа, а кон се епидсн-гир апп во м атичпата
СВIЩСIII\lIjа,со огпец па ирнпоженио-г образец М-8, 11за кон 611Л

платен

11 ПРIIДОНССОТ,

тужитслот 6J1 остварил повисока пенэи]в.

Пресупа на Врховпиот
бр.537/99 ОД 8.12.1999 година.

суд на Република

Максдоии]а,

у

37. 110 влсгуваи.сто во СИЛ3 113 Закопот за IIСIIЗIIСКО1'О 11
IIIШaJlIIДСКОТО осигуруван.е, а 1'03 е ОД 1.01.1994 гоиииа, нема псппв
за ШШК3Н.С 113 иридопсситс 110 Закопот за староспете осигуруваи.е
ЗС"ljf))~СJlI~IIТС и lIоради
тоа во IIOCTaflKaTa
за OCTBapYlsall.e
IIP11l10TO 1111IIСlIзиjа,
без ЗIШ1IСН.С с тоа 1111'0 0PI'1HIOT lIадлсжеll
jUНIIИ IIIНIХОДII, 1'0 уваЖJtЛ баран.сто
па ТУЖIIтслкаТ1I
да"
113

ОIlРСДСJlII

I1JIСIIIШТ3 на IIIНtДОIIССllТС

Од о бра

зло

11 обнрскатз

да

па

за
СС

1'11IIJJaTII.

ж е 1111е то:

На ТУЖJlтслката не {. е признато
npCino Н(1 старосна
зсмjодслска ПСllзпjа, затоа ПП'О по СМllсла па члсн 17 став 3 од
ЗаКОJlОТ за ПСIIЗIIСКОТО 11IIПШlJIJlДСКОТО OCllryPYBHJI,C ("Слу)кбсн
ПССIШК на РМ" бр.80/93, 14/95, 71/96 JI 32/97), нсма паjмалку
15
ГОПIIIIII стаж па ОСllгуруиаIЬС.
стн)к на ОСНГУРУВ:lIЬС {I е
засме'лано npcMe'l'O ОД 1.01.1989 ДО 31.12.1992 ГОДJlНЗ по Закопот

во
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З(\

IIЗМСJlуваll)С

11 доиолиувап,е

па Зпко

по т

за

IlСIlЗIIСКОТО

и

инвалидското
времето

ОСJlгуруnаll)С ("Службсп веспик па СРМ" 6р.4/89),
после 1.01.1993 година по Законат
за пепаиското
11

инвалидското OCIIl),pYBall>e~
по оспов 11(\ врНJСlье земюдслска
HcjHOCT11 стажот остварен во СРЗ во траен)с од 31'0]\111111.
Од списите ив ирецметот сс гледа дека тужителката била
сопствеппк па зсмjоделско земjпuгге од 1985 година и ако се
запимавала со зсмjоделска дсjllОСТ била Jf цаночен обврзпик од
.
.
вршегье эемюцелска дерюст, со што 1'11IIсполпувала УСЛОВlIтеда
биде э ацо лж и те л но осигур апа 110 Закопот за с-гароспо-го
ОСllгуруnан)с
на эемгодслците ("Службен веспик па CPI\1" бр.15/
781127/86), ко] важел до 31.12.1988 година. Мсгутоа, псто така се
.
,
гледа дека во време на важетьето па ТО] закон, не ги нлакала
припопесите З(\ ОСlIгуруваll)е 110тoj закон. Припопеспте ги пл итил а
110 цоиесуван.ето на реИlеНJlСТО П(\Министерството за фипапсии
у нрава за [авпи ирихопп-Оддслеиие во Б. од 22.09.1998 година, со
кос, (\ по неjЗJlIlО барагье, с звцолжеиа да ги плати ирипонссите 110
Закопот за староспо осигуруван.е на зсмюделшггс 0]( 1.01.1986
ПО

31.12.1988 ГОН I 1113.
При такна фактичка

состоjба, Судот наjде цска оспорсното

решение е закопито.
Според член 203 ОД Закопот з(\ ПСНЗIIСКОТОП ПlIIШJlIJ/(СКОТО
OClIl)'pynall)c,
110пенот lJa ПО'lСТОКОТlIа ПРlIмепата lIa OBOJЗ(lКОII
на 1I11J\IIlИЩУnllIlJlте
зсмjОj\СЛ ЦJl зnраДII ПСЧОЛнуваl1.е IIn УС1l0впте
.
.
за OCTBl1pYnnl1,c право на CTapOClla~ IIIШnЛJfДСКН ПJIНсе~'fСJIШ ПСIIЗIIJа,
по стаж IIn ОСIIГУРУВНII>С
пм сс смета 11врсмсто ПОМlIнато во
ОСlJгуруван)е
но Законот за старосното
ОСllгурупан)с
на
зсмjОДСЛЦIIТС, ако IIРПНОIIССОТ за тоа ОСlIгурунан)с с платен во
врсмс па ваЖСJl)СТО IIn то] закон.
Со оглсд на НССПОРШlOтфакт HCKn ПРIЩОIlССОТ зn стnжот
остпареllllО ЗаКОIIОТ за стаРОСJlОТООСIIГУРУВЮЬС IШ зсмjО}\СЛЦIIТС
ПС 61111 платсн во времс на важсн)сто lIа TOj закон, СУНОТ lIаjпс
HCKnпраВIIЛНО ОРПНIIIТС, СОГЛllСIIОсо оваа одрснба, тоа врсме нс
(I го ПРllзналс во стаж на ОСJlГУРУПЮЬС, па бпдсjКJI без Toj стаж
lIсма 15 ГОДIIIШстаж па ОСПГУРУВatье,ПСги IIСI10ЛlIува условите за
.
.
остваруван)с право па староспа ЗСМJодслска ПСПЗПJа.
flpll одлучуваll)СТО Судот ги цеНСllIС наПОДlIте пека во
катастярската СНI~ДСНЦlljn 11мотот бил еШfДСJГПlрап 1т IIсjЗIIJlО Jlме
!
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на 2.07.1985 гоцппа, а органот :Н' прсмср 11 катастнр тан
состогба пе ja при]» ВIIЛ по У праната за [авни прихоци СС до 1992
гоциц а 11 тоа но нсjЗlllIО бпрагье, од кога РСj\()JЩО ги плакала
ц аноцитс
11 IIРIIДОIIССПТС, 110 ги о це н и како без значе п,е за
УlJП'С

донссуиаи.с поинакиа одлука

ПРСТХОДIlОпавецснитс IfPIPIIIJIII.
Нето така, [а цспсшс околпоста дека со решсипе ва ~pгalIOT
нацлсжеп за JaIШIl приходи, е эаполжсна да го плати пршюпесот
за CIIOPIIOTO време, но lIаjпс пека JI тон с без эиачсп.с по смпсла на
чиепот 203 ОД цитираниот закон, звто а IIIТО [асно 11 lIэреЧIIО од
.
.
ово] член IIРОJlзлсгуна цска по влегупагьето во сила на ОВО] закон
нс можс

ОД

на

се плака припопесот
110 Закопот
за старосиото
ОСIlгурувш(,е на земрзцсппите. Оттука, 110ВJlСГУВnl1.сто во сипа па
Закопот за пснзиското 11 ипвалицското осигурупап.с, а тов е од
1.01.1994 година, псма оспоп за плак ап.е на припопсспте
110
Закопот за старосното осигуруван.е на эемюделцптс 11 поради тоа
по постапката за остварувальо па праното па пепзи]а, без зпачеп.е

с тоа

111'1'0 орпшот

падлежен

за [авпи прихоци го уважил баран.сто

на туж гггслката да (I се опрсдеЛJl висипата
обврската на 1'11IIлаТII.

Пресуда
У.бр.1201/99

на ВРХОВIIIIОТ сун на РепуБЛlIка

да

113зсl'tljодслското

MaKcHollllja,

ДОМЮ{II11
CТl!О Koj

3аЮ)JIOТ :111стаlЮСIIО ОСJII)'Р)'IШII.С
бидс добl)ОDОJlIIО осигураll
110

IIIIIJaЛIIДСКОТО

JI

ОД 22.09.1999 ГОДlIна.

38. ЧЛСIIОТ
1.0

па припопесите

бил ОСIIгур311

IШ зсмjОДСJlЦIIТС,
IIPOIIIICIITC

за

IIj)ОДОJlЖУlJа

IIСIIЗIIСКОТО

ОСII1'УI'УИ311.С,.JtaKO IIC ПОДIIСЛ ПРlljана за

н

доброволно

ОСllгурупан.с.
Од о бра

зло

ж с

11 11

е то:

1Iа ту>кителката
,пе п с ~IРIlзнато право на старосна
зсмjО'~СJlска пснэпjа, затоа 1I1ТОнсма остваРСIIО паjмалку J 5 ГОДIШП
стаж на ()спгуруваll>е. I30 ста>к Jlа оспгурупап.с пс п е засмеi'аllО
npCl\ICTOОД 1.01.1981 ДО 31.12.1993 ГОДlIна, како па ОСИГУрСНIIКKOj
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сс з аним ав а со эемгодслска
дсjпост, затоа што баран.ето ГО
поднела 11(\ 3.06.1994 гопипа, по престапокот па важен.е-го на чпсп
9-а од Закопот за пзмепи п пополпуввп,е на Заковат за веНЗIJСКОТО
и ипвалпцско-го осигурувагье ("Службеll веспик на СРМ" бр.4/87),
за доброволно осигуруван,е 11 бllдеjКlIlIсма cnojcTDo па ОСIIГУРСНIIК,
по стаж пв ОСlIгурувшье, а 'согласио со член 203 од Законат за
неизиското п пивалицското оспгурувап.е ("Сл уж бен ПССIIНК
на РМ"
бр.80/93, 14/95, 71/96 11 32/97), нс може да {t сс смета 11 времето од
1.01.1981 ДО 31.12.1988 година. Исто така, во стаж на осигурувап,е
ПС (r е пресметапо времето помипа-го во членство па работа по
СРЗ од 8.05.1953 до 19.09.195IroHlllla, затоа што согласпо со Член
117 стан 1 точка 2 од ово] закон, пе постоел закопскн основ ТОа
време да сс угардува во стаж 110 1.01.1994 голпиа.
Судот lIajHe дека оспореното
решение се з аспова па
.
погрешна примспа на матершалпото право.
Пр а шап.е то за сме та гье то па "стажот во ЗПКОIIОТ за
IIСIIЗIIСКОТО и пивалидското осигурувагье, е регулпрано со ЧЛСIlОТ
117. Според оваа опредба, по пепзиски стаж во смиела на ово]
закон, врэ основа на ко] се злобиваат 11 остваруваа-г правата ОД
пепзиското и иппалпцското осигурувап.е, се смета: 1. времето
поминато по осигурувап,е, кое според опредбите ОД оrюj закон се
смста по стаж на о сигурувап,е
11 2. премето
помип а-го по
осигурувап.е }~O цеиот на почстокот 11(\ иримеиата на ово] закон
.
IIIТО според прописнте НГГО важсле ДО ТО]ДСН се смета по пепэиски
ста}к.
Он СIIIIСIIТС
сс гледа дска 'ГУ)Кllтслката живее по зсмjо}\елско
домаКIIIJСТВО,кос раСllолзга со зсмjодслско земjllllJТС. I-IсjЗJIIIIIОТ
сопруг бил по работен ОДНОСJI остпарнл нраво на ПСIIЗlljа 110 Toj
OCHOJ!. Земj Ш.Jlтсто до 31.12.1980 [,ОПllпа сс подело
на вмета на
lIеjЗlllllIОТ свекор, а он 1.01.1981 до 31.12.1993 ГОНIIНа, а тоа е
послсдната ГОДlIна IIред IIOHJlCCYIHHJ>CTO па баран.сто, се подсло
па IIсjЗIIIШОТ сопруг. ГIРIIДОIIССОТ за ОСIIГУРУВПIJ.е но ЗаКОIIОТ за
стаРОСIIОТО
ОСllгурупаll.с
на зсмjОДСlIi~IIТС JI 110 ЗаКОIIОТ за
IJСIIЗПСКОТО 11 пппаЛIlДСКОТО OCJH)'PYIHllI.c, бпл ПJНIТСП П тоа З(\
ЦСJlJlотовоj псриод ОД1.01.1981 ДО 31.12.1993 ГОДIПНl,110 па нме Ш1
сопругот.
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При такна состоjба, а СlJорен пронисптс 1]1'1'0важсле за ова
време, ПРОIIЗllсгува следното:
Он 1.01.1981 до 31.12:1988 год IIJ Н1, кога важел Закапат за
стаРОСIIОТО осигурувап.е
на эемюцелцитс ("СЛУЖ{)СII веспик на
СГМ" бр.15/78 11 27/86), IIОСТОСЛ ОСIIОЧ за оспгурувап.е
на
туж ител к ата согл аспо со член 19 стан 2, CJlOpcJ~ ко] како
о си гуре пп к, но смисп а на стан 1 оп ово] ЧЛСН, се смста и

зсмюцслспот чи] брачен другар е вработсп во здружсниот труд
СО о 111нгсстве 1111 средства,
ако зсмршггего што му припага на
семегството

ГО обработува

л ичп о и со помощ на пру гите
псвработспи члепопи па ссмерзтвото. За ова време, нема пречка
тоа да (t сс прпзнас но стаж 113.: оснгурупаll>С, НО смиспа на члсп
203 од Закопот за пснзиското 11 ипвалипското ОСIIГУРУШНI)С, ко] С
сега во сила, эатоа пгго прппопесот бип платеи. БllдсjКIf сопругот
61111осигурал по друг оспов JI пе.бил должен да плака ПРНJ\ОIlССJl
110 Закопот за стаРОСIIОТ()осигурувап.е
па эсмюцсэшитс, треба да
сс прифати цска то] прилопес е платен за тужптслката,
Kaja 61111а
энполжитслпо ОСllгураIlа

110

то] Закон.

Законот
за с-гароспого
ОСIIГУРУННII,С
на зсмjодеЛЦIIТС
IIрестаllа да важи со Законат за измспуван,с 11 дополпувшьс
на
Закопот 3(1 пспзиското JI инвалидското ОСJlгуруваll.с ("Служ6ен
веспик

СРМ"

бр.4/89), с.о Koj за IIf1ДIШПДУ(\ЛIIНТС эсмjОДС1IЦII сс
воспостаrш
заДОllЖIIТСЛllО ОСlIгуруваll..)е .. Со T()j закон, (1 спорсд
член 6, заДОЛЖIIТСJlIIО беа ОСl!гураll1l IIJЩIII.шдуаJJIfIlТС зсмjОДСllЦИ06ВР:НIIIЦJl на ДЮlOк ОД ЛII'IСII ДОХОДод земjОДСllска HejllocT на кои
ЗСl'.fjонслската дсjност JlМ с еДIIНСТВСНО зitlшмаll,С-IIJIДJШIЩУf1ЛНII
Н(\

ЗСМJОДСЛI(I1.
За ОСllгуреНIIЦIIТС
од ЧЛСIlОТ 19 стан 2 од Законот
за
стаРОСIIОТО
ОСJlгуруnан)с
на земjОДС1lЦПТС,
СС постанови
доброволно
ОСllгурупан,с,
кос БСUIС РСГУЛIIР(\1I0 СО ЧЛСIIОТ 9-а од
OBOJ

закон.

Спорс/(

член, правата од ПСIIЗНСКОТО 11 IIlшаlllЩСКОl'О
ОСIf['УРУШНI.С со доБРОI\ОЛIIО ОСllгурупан,е
1'1106сзбедупаат
JI
остпаруnаат браtIlIIIОТ другар 11 дpYГJГгe члеНОПllllа
дома КШIСТНОТО .
OBOj

на ПlIДJШllдуаJlJIlIОТ земjоделсц,

бра 'IIIIIOT друг(\р 11ДРУГJlте ЧllСНОНИ

ППHOMnKIIIICTBOTOпа сопстпепикот
кого
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земjОДСJlската

деjпост

па земjоделското

ПС му с СДlIнствено

зсмjпll.Гге на

заIlJIМ(\II)С, како

11

.

.

кон сс занимаваат СО эсмгодслска цергост СО зсмршгге
зсмспо ПОД э акуп, со сточарство
или со IIчсларство,
на кои
ПРН1СII)СТОна деjllоста 11М с единствено эапимагье, под услови 11 на

лицата

начин

со самоуиравен опцгг акт па заеппппата.
Од фактите, КОН се песпорпи ВО постапката, IIРОlfзлсгуна
дека тужитслката гп IIСIJОJllIувала условите да биде доброволно
оспгураllа, по смиспа на член 9-а од Эакоиог 11член 1 од Оплуката
за пачпнот, приемат по доброполно
пепэиско и пивалалско
о сигуруван,е,
опрсделупаlЬС
о сповици
за oCIlrypynall)c
11
пресметувап,е
11 паплатувагье
па припопссот за пепаиското и
пипалидското осигуруван-е ("СлужБСII веспик на СРМ" бр.23/89)
11ги плакала прцпопесите, пако на име '1(\ пегзиниот СОllрУГ,само
што по смиспа на Оцлуката, нс поппела формално ПРlljавн за
доброволно осигурувап.е.
Тоа, 110 паогагьето па Супот, НС може да бице причипа опа
прсмс да нс {r сс смета по стаж па ОСllгуруnан)е, ако се има препвид
дека 11пред тоя
исполпувал а условите за ОСПГУРУВПIJ)С110
Закопот
за староспо
оспгурупан)с
па земjодслцнте,
кв ко
звцолжптелно
ОСJlГУРУВЮI.с,Jf било прополжено со плакап.с пп
ВРIIДОпеситс JI по то а кога, факти чки ка ко KOIITIIIIу итет 11а
претхоппото осигурувап.е, за опис ЛIlца с постаповеllО доброволно
оснгурупаII)С. Бндсj КНФОJlДОТплатеНlfте нрндонеСII ГIIпр"фаТIIЛ,
пс Пf враТJШ 11пе ja IIзвеС11lЛ стра нката дек(\ нема основ за ПЛНК31l.с
па IJРПДОJlССIIТС,затоа I1IТО нс поднсла ПРJfjяпа за доброволно
ОСlIгуруваll.с, треба на се смста дска ТУЖlIтелкатя НРОДОЛЖIIЛCl
Hl\
биде зсмjонеЛСКII ОСJlГУРСIIIIКпо осноп на доброполно ОСIIГУРУПНН)С
.
.
Jf дска I\СЛIlОТстаж lio оснон пп nplIlCII)C на ЗСМJодслска }\CJIIOCT11
Жlfпсеli>е по зсмjопелско домаКIIНСТВО, l1Jсба да {, се смста по
стаж на oCJlгypynall.c.
Во прска пак, со лремсто 1I0MJllJaТOна работа во члснство
па СРЗ, псто такн, аноради lIогрСI1П1нта ПРНМСllана о}{редбнтн оп
члсн 117 стап 1 точка 2 од ЗПКОJlОТ I1СJlЗJlСКОТО11IIJ1IНtЛIЩСКОТО
ОСIIГУРУПНII)С,ПОГРСlJllljа оргаIllIТС кога нс утпрднjа наЛII сс
JlСIIОJlПСТJI УСЛОВIIТС за утврдупнп)с 'па опоj СТ'1}К. Ста)кот
'ryЖJlтслкаТl\ го докажува со упеРСIlIlС ОДЛРХIШОТIШМаКСДОJlнjа
Г1опра'llН1 СДIIIIJlЩ1 во Тстоnо, а по увереНIIСТО сс JI(lве,{},ва дска
ТУЖflтслката бпла члсн па задругата,
ППРНдll 111'1'0 ПОГРСIIШО
УТПРДСIIII

Гl'

.

за

i
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органот заКЛУ'lупа пе к а во уверението
полатоци за врсмстрасп.сто
на задругата.
Пресупа на Врховпиот еуд
У.бр.2018/98 ОД 12.05.1999 година.

Па

биле п авсцс ни само

Рспублика

Мавепоии]

а,

39. Како писмспо цоказпо средство за угврцуваи.с на стаж
на OCIII'Yl'YIHHI.C пе СС смста само увереписто
кос С издадсно
согпаспп со член 171 ОД Закопот за ошптата управна постаика.
Од о бра

з

11

о

)К

е

11 11 е

то:

ОД списите на прецмстот ес гпеца нека тужптспката
ва
26.11.1996 годпиа пописпа барап.е за утнрнуваll.с во псилиски стаж
ВРСМСТО ОД 1.09.1955 до 1.09.19'60 година, по ОСНОВ на работен
оцнос но Земгоделската
задруга од С. З. За доказ преппожила
потврна он оваа задруга од 1.10.1960 година, ео ко]» персопалшшт
реферсит ПОТВРДIlЛ дека во опа време тужителката била по
работен оциос по Задругата.
Првостспепиот
орган, зараци утврдувзн_е па фактичката
состоjба, прибавил цоказп 110 службена допжиост и тон: потврла
од Мп пис тс рс-гпо-го за здравстпо,
Фо пц за знр австве ио
ОСIIГУРУВНIl.с - Попра чп а спини па но [1., спор ец ко]«,
1\0
..
.
евипсициргга
на ТО] орган не постои евпдснцига за стажот па
тужитслката 11 потарда од иретпршатието
кос е "решен слецбепик
Н3 Звпруг атв , СIIОрСД к о]«,
нс по сто ела евппе шш]» цс к а
тужитсл к ата работела во перионот од 1.09.1955 ДО 1.09.1960
година. Откако првоеТСI1СIIIIОТ орган ги оценил овие док азп,
барап-ето го опбил како нсосповапо. 130жалбата тужителката ja
оспори утврдсната фаКТlIчка еостоjба, Зl\тоа нгго со 1l0тврдата
JlЗДПj(СIШОД 3ПНРУГRта се докажувало ПОСТОСJI_ето па IIсjЗlllIlIОТ
работен О)\lIOС 11наведс дека I1рстпрнjаТIIСТО пе бнл прв CJJсдБСIIIIК
па 3анругата JI за l\1а од неговата еВllдеПI\пjа пе можсло да се
.
.
ПРОJJНJдtlтНСРОl\оеТОJПII податоцп.
В:ТОРQСТСПСIIИОТорган жалбата ja одбllЛ кико IIСОСlIовапа
.
ОД IIpll'llIlIIl ll1ТО IIотврдата пе нретстаВУDала JаШlа неправа, а
r
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постапката

можсла ПП сс покрепе само врз оснона на погирда НЛП
увсрсние излалспо врз основа на попатопите ОД свиленцпите пгто
1'11 воци работната
организаци]« утврцсна со закоп во смисп а па
член 171 ОТ\ Зпкоиот за оппггата управна постапка,
Судот HajHCцска оспореното pCl1ICIIII~е пезакош ггО.
Според член 204 ОД Законат З(1 пензпското 11 пипал пцското
оспгурувап.е ("СllужБСJI веспик па ГМ" 6р.80/93, 14/95,7.1/96 JI 32/
97), со цсиот на почстокот па примсната на ово] закон, стажот не
.
МО)КС дЗ се докажува
врз основа па изргва 1Ш свепоци.
БlщеjКII овза оцрепба го искпучува цокажувап.ето пп стаж от
со свсцоци, во управната
постапка, а заради утврлуван,с
на
фактите, мажат да се употребат сите други доказпи срспства од
члсп J 59 стап 2 од Заканат за опиттата управна (юст" нка, погоции
за утврцупап,е
на состоjбата
11i1риботата
што опго пара п а

копкрстииот

случаj, вклучупа j КН 1'11Jlзjа вите 111\спсцпип, ка ко

ДО11011
III1TClIlI11 цокази.

130 см исл а на опа (1 оцрспби, уве ре ппе то
издадено согласпо член 171 он Закопот, е СНМО епеп ШЩ пп цокпзпо
средство, поради пгго погрешил ту)кеJЩОТ орган кога само поради
топ I.I.IТO1I0тпрдата пе 611ла пзпаДсна по смнсла па онаа опренба,
заКJI)У'IJlЛ дека нс мо)ке да се прнфаТJI како Доказ 11нс jn ОI\СIIJIЛ
опан потnрда, 0HIIOCJ10 пе ГJl провервл ЖllлбеНlIте ПnВОНII дека
<1>аКl1Iчката состоjба НС БJJла праВJlЛНО JI JlОТlJОЛIIО УТВРПСllа.
rlopHHl1 тоа сс jапуnn потрсбн оп ПОВТОрlIО раЗГЛСДУПНII)е Jf
ОJ\JIУЧУВaJl)С.

130 JlнтаМОllшата 119стапка Фi1КТlIчката cocTojGn оргаllОТ
треба да ja ПОПОJJJIIIсо 6аран)с па ПОПОЛlIlIтеЛJIJI 11IIОКОlIкреТJlII
I10даТОЦII ОД правните
слсдБСIIПЦII 11 со ДРУГJl дока:ШII средства,
од КОII IIC можпт дп се JfСКЛУ'Iат JI JlзjППJl па CHCHOI~II како
ДОllOЛllIIТСЛlllf
ДОКП:НI за IШСТlIllIlтоста
на фаКТIIТС наПС}\СIIII по
1I0тнрднта JlЗДНДСIШ од Задругата,
на потоа да ОДЛУ'III палн овн
времс
може на ТУЖlIтслката
да JI се I1РПЗIlНС во стаж на

OCJlrYPYllfl

II)С.

ГJресуда
У.бр.79/98

ОД

на ПРХОВIIJlОТ суд па РепуБЛJlка
10.02.1999 година.

М;tКСДОIIJljа,

,
/
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40.1ы~отнушIII.ст() па мислен.с за епрапдапоста на барап.ет»
з а паричеп пацомсст за помпш I1 нсга ОД друго лице, 11 пегево
постапувшье ДО СТРУ1IIШОТ (1)rЗ11, ОДIIОСIIО УСТ3110на, ЗН3ЧИ оценка
па оирапцано ста ПО смиспа
на соцнjалната состоjба 113 барателпт,
~
КОС псшго КСJlРСl'стаllупа аспов за паоцпт, впсиката 11 мислеп.ето
за потробата ОД 1101\10111 я нега ОД ДI)УI'(tлице па кориспиците ОД
член ЗО ОД Заковот за cOI~lljaJllla заштита,

Од о бра

з

11 О Ж

е

11 11 е

то:

~.

Од списите по ПРСДМСТОТсе гледа цска Мсгуоппггинскпот
цсптар за сошиална работа на општшпгте па град С. со решенис
на тужителот
му признал прано на паричен пацоместок за помощ
If пега
ОД Hpyr'O ппцс сметано ОД 1.01.1997 година, а на основа
паоц оцсна JI мислсгье на Првостеиепатн комиси]» за оценка па
работната способност на Фондот на пепзпското 11 пивалицското
осигуруван.е, кога опрецелила контролен иреглсц по сипа година.
Со решсипе на Мегуопштинскиот
пентар
за сошпнппа
работа 11(1општипите
на град С. на ТУЖJlТСЛОТ му С прекратсно
правото на паричен папомссток за помощ 11 нега ОД друго ЛИЦС,
бllдеjКII со паоц оцепа I1 мислегье на Првостспспата
лекарска
комнеша за оценка на работната способност ОД 3.11.1997 гоиина
било утврпепо дека тужитслот
е способен сам да ги о бавува
ОСllOШJIIТС животпи потреби 11 нсма lIоч)сба ОД IIOMOJ.IJ Jf нега од
друго ЛIIЦС.
ВТОРОСТСllеШIОТ орган ja одбllЛ' жалбата како I1СОСIIОJНlIШ
З(}Т()(:l JJlTO IЗТОРОСТСlIсната лскарска
КОМllспjа со нао)\ ОЦСllа JI
МIIСJlСII.С броj 1650 од 24.04.1998 ГОДllllа 11O'Il~РДIIJJ а дека 'IУЖIIТСЛОТ
можс сам да ПI обавуна основннте ЖJШОТIIII потребн 11 дска нема
IJоч)сба ОД ПОМОJЛ И нега од друго ЛIIl~е.
ТУЖJlТСЛОТ го оспорува
PCIHCIJJlCTO како IIсзаКОlIlIТО 11
IIстаКJlува нска е шшаЛl1Д од врва категорвjа со 90% III1Ш1ЛJlДIIОСТ,
нма illlУlIтаЦlljn на двстс lIозе 11 ПС .можс да СС TpCTllpa како
IIOДIНIЖIIО JIJlI~Cкое мо)ке само бсз помон. п нега од }~pyгo лице да
ПI об;шува ОСIЮВlIIIТС )КIШОl11J1 потребll.
СУНОТнаО{'а "ска оспорсното РСIJJСllпе е lIеЗllКОIfПТО, НС сс
JlраПIIЛIIО
УТПРПСIIН Jlотребпптс
фаКТII за ОПllУ'lУВ~Н)С
1{
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иепранилно

С

примсието матсршалного

прано, а 111'1'0С

11<1пггега

на тужителот.
Оргапяте прифатиле пека, тужптслот е иодвпжпо

..
ПОКрИJтоа

.
што ка] НСТНОТпостои ампутацша

ЛIIЦС 11

на цвете нозе 11како
такно пипе со помощ па протези е во можпост да сс ДIШЖII 11на гп

обаиува осповпите

животпи потреби. Мегутоа,

ОД

меницииската

ДОКУМСlIтаl\ПJН и мпслсп.ето 11(\матичпиот пекар НС пропзлсгува
состоjба ко]» 111'1'0 ja 1I0тпрнува копстаташпата
па ком IIС111гге дека

туж ителот
жппотнп

МОЖС

да сс цниж и

С{\М

И

да

ПI

потреби. ()Д утврцеиата нивалилиост

состоjба на тужитслот
утврнупаlJ,С
на фактите

JlРОll3J1сгува

осиовните

обавува

и

знраВСТВСШ1

потреба од цслосси прсгпсц

JI

110 оцпос

па попвижпоста па ТУЖIIТСJlОТ ..
Суцот НС може како поволна да [а прифати коистатапиргга надсна

по паоцот и мислен.сто на комисиите цска тужитслот МОЖС СО
помощ па IJротези ПП сс пвпжи И НИ 1'11 обаиува ОСIIOIШIIТС ж ипотпи
потреби. 1Гаоцот оцспата 11 мислсп.ето на компсшата с иодоволио

образложси па ко] начин и по каква состорба со таков иивалилитет
тужитслот може да сс цвиэки, 11 ко]« е иричипата ПП TOj СС CMCTll
како

ЛIIЦС

кос

спорсн

с IIОДIШЖIIО.
ЧЛСН 20 ОД Законот

за СОI(lljаЛlIll заllПlIта

("Сllужбсн
ВССПIIК JI(l P~1" бр. 50/97), IIPllBOTOна СОI\вjаЛllа 'IOМОI1l lJoKpnj
ДРУГlIте прапn го Оllфака 11врйното
ва паричен JI("ЩОМСС.гокзll
ПОМОIJl 11 нега.
Спорсд члсн 30 ОД OBoj закон, IIpllBO на ПnрНЧСfI lIа}\омссток
за ПОМОНI 11нега ОД друго
ОСIIОПНJlте

стапот

ниту

ОСJIOШlа
ПРIIIJI

ЖIШОТIШ
со

ЛJlЦС нма

потреБJl ( нс с

КОРНСТСlI,е

JlIII\C кое НС МОЖС J((l 1'11ПРIJIII
ВО ~fО)КIЮСТ ДН

lIа СООJ(ПСТIIII помагала,

сс

ДВIIЖН

по

дп одржувtl.

сс облскупа, да зема хра lIа, IIIITY дn
заДОПОJlуnав)с на OCIIOHJlIITC ЖIIВОТJJII

л IIчна ХIfПIСIIa, на

ДРУГJl деjстпа

за

заболено
ОД HIICTpo<IHlja или СРОДНII f..fУСКУЛ(\РНII 111111
IIспромускулаРlI1I
заболунан)а, церсбрална JlЛП дстска параЛllза , IНtрафЛС("lIjа како
IЮ'11Jебп),

11ЛJlI\е

ОДIIОСIIО Лllцето

со TCIIIКlI

с lIеIJOДВIIЖIIО,

11IIlljTCH1I01пречки

110ТlIОЛ[lО слено,

1\0 ПСJlХIРIКIIOТ

ризвоj

lIан 26

nозрает.
Спорсд члсн 31 стан 1 11 3 од onoj закон, паОJ( OI\CHKa 11
МIIСЛСI1»С, за 1I0трсбата
ОД
I10MOJll 11 нега ОД друго л JlJ\e за
КОРIIСIIJlЦJlТС од член 30 па ODoj закон, дава СТРУЧПIfОТорган
за

ГОДIlllша
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оце па на работната

способност

на Фондот

па пспзиското

11

инвалидското ОСIIГУРУlшн)ена Макепопи]а. Центарот за социjаЛllа
работа
иэготвува
миспегье за оправдапоста
па барап.ето
за
паРJl'IСII пвцомест
за помощ 11пега 11го ДOCTa~1YBaна СТРУЧIlIIОТ
орган, оцпоспо установата од ставовите 1 11 2 па ово] член.
()Д списите на предметот
се гледа дека СО 11(\0/\ опена 11

мислен-е на Првостспспата

11 Второстепеиата

компси]» е утврцепо

дека тужителот нема потреба од помощ и псга од друго лице. Од
списите на препме-гот
исто така СС гледа дека Центарот
за
сошиаппв работа нема изготвено
мцслеп.е за опрандаllоста па
бар ап.ето
за парlРIСII папомест за помощ 11 пега, кое било
потребно да ГО достави ДО Стр у ЧII иот орган- Компсшата за оцспа
на работната способност.
При такна состобjа, а IIMajKII ги препвид опрсцбите од чпеп
30 11 31 стан 111 3 од Закопот за социгвипа запгпгта 11 УТПРДСlIlIте
фаК'111 цска тужптелот може самостошо
без помощ 11 нега од
друго пицс да 1'11 обнвува осповпите животпи нотрсби 11 дека пе
с псиоцвпжпо лице, Суцот lIajHc дека ПрlI цопесувап.ето
на
оспореното решенис нс се почитувани правплата за утврдуватье
на мислеи.сто пали с оправдано баран-ето за ивричен пацоместок
за помощ 11 нега ог..друго лице што е 0)( впшаиие за закопитоста
па pClIlClIlICTO,а IIГГО с на HITCTa па ТУЖlIтелот.
Во поставката 1I1ТОja СIlРОВСЛСорганите нс СС 1l0ЧIПУВnllll
праВllлата
за утирнупаlье на опраВД,Нlоста па бараlьето
за
ПnРJl'IСII
IInHOMCCTOK
за nOMOHI 11 псга. ПРВОСТСIIСIlIIОТ
орган ЦСIIтарот за СОЦlljаЛllа работа нс IIЗГО'ПНIЛ l111С достаВIIЛ МIIСЛСIJ)С
за OllpnBHallOCTa на бараll~СТО во смисла па член 31 ставот 3 од
ЗаКОIIОТ lllТО претставува
ОСIIОНза ОДJlУЧУВf\Н)С
дали по СllучаjОI\
е ОJlравнаllО
да сс ОВРСДСЛII lIаРН'lСllllаномссток
за I10MOIIIIIнега
од нрун) JlШ~Спо смнсла па члснот 30 ОД Законот. ИзготпунаlЬСТО
на МJlСJlСII)СТО З(\ оправдаllоста III1CJ:OBO достануваll)С на С'11JУЧIllIОТ
орган, ОДIIОСIIО уставона, Koja Дl\ва : lIаод, оцена 11 МIlСЛСII)е за
потрсбаТl\ оп 1I0МОIII11нсга 1)(\пруго JlIII~С е IlУ>КIIОда СС сторн
IIРСП да сс панс lIаод, оцснка 11МПСЛСII)С. <I>УIIКI\пjnТ(l
на МIIСЛСIl>СТО
па I_\cJlTapOT за СОЦlljаЛllа работаt с опраВДf\lIоста да се ОI\СIIII по
СМllсла lIа соцпjаЛlIllта состоjба па баратслот,
кое IIСПIТО бll
ПРСТСТi1вувало ОСВОНза Ilаодот оцспка 11МПСЛСIJJСТО за 1I0трсбата

.
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ОН 1I0МОIII

11 пега ОД

друго лице на корисниците

на член 30

ОД

ово]

закон.
Пораци горвото

се утврдепи целосно
рслсваитпитс факти 110 опнос па эправствепата состоjба опиосно
положбата на тужителот дали е во ножпост сам да 1'11 обаиува
осиовните животпи потреби-дали е подвижно или иепоцвижпо
лице по смисля на член зо ОД закопот JI како Цспгарот за социршпа
работа-С., НС постапип
по смиспа на правилата
утврцепп во

чиепот 31 стан 3
Закопот

ОД

како но случаjоп

НС

Закопот. Супот согнасио

39 став 2

ЧЛСН

ОД

за управшггс спорови оцлучп како во изрската.

Пресуна на Врховипот сулпа
У.бр.2618/98 од 9.06.1999 годпиа.

Рсиублика

Макспо ни]а,

41.1. Тро 1110 пит е за спсци] 3J111 сти чип-ко НСУ лт ат ип 11а 11
билпичка зцрппстиспа заштита пагаат 113ТОВ3Р па Фо гщпт за
здравстиспа заштита, нако осигурсиикпт ПС о бсз бсдил уват О)'
из браниот JlСЮJр.

ке

11. Сс попсна

не се ДОllссе актпт со ко]
СС утнрдат
стациардиге 11 порматнвите за потрсбпиот БРf)j на зцрапствсии
работници СlJоред бро] от па насслснистп 11ДРУГJl КРIlТСРНУМII (ЧЛСН
59 точка 9 од Зиноппт), средствата ППО OCllrypCllltJ{OT 1'11илатил
113 приватиа здравстиспа
оргапизаци]» или па здраlJСТВСIIра БОТlIlIК
Koj 11})I1111 здраПСТI1Сll3 дсjllОСТ, нагаат
lIa топар Н3 (1)ОIlДОТ за
ЗДIНШСТIJСllа заШТIПЗ.

Од о бра зло)к

С

1111 е то:

Ту)кбата е основа ва.
ТУЖlIтелот КОРIIСТСЛ З1\равстпепа заIIlТlIта-ОIIСРНI\lIjа
за
отстраIlУН(\II)е 11РСКОIJСТРУКЦIIJfl lIа ,тумор па лепато око по
ПРlIватпа здраПСТВСllа оргапизацпjа
II побарал да му бннат
lIадомеСТСПII ТРОIlЮЦПТС за леКУDап>сто.

.
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Оргаии-ге иашле дека бярап.сто е псосповапо, затоа 111'1'0
осигурепико-г МОЖСЛда користи
спецпгалистпчко копсултативпа
-,
и болничка зправствеиа заштита ако е упатсп од избраппот лекар,
на БJlдеjКII пекуван.ето
било пзвршепо без 611110 к а ков упат,
осигурепикот
лекувагьето го плака со лични средства согласпо
со член 31 стан 1 точка 1 11 чпсп 42 ОД Закопот за зцравствепата
эапггита ("Спу)кБСII веспик на РМ" бр.38/91, 46/93 1155/95). Освен

то а, тужитслот

користен

зцравсгвспа

запгтита но приватпа

эцравствепа
оргапиэаци]»,
ко[а пемала скпучепо договор со
Фоцдот за здравствепо осигурувагье, иорапи пгго Фопцот, сошаспо
со член 12411 131 од Закопот, немап обирска да ги СНОСНтрошоцпте
за нсговото лекуваllJе.
.~ .
Суног
lIаjдс дека осп орс по го решспис
сс э асио в а на
11О грс 11111
а п Р 11МС11а па матс р 11J ал ното пр а во Il а штега 11а
туж атслот.
Оцрспбата од чпеп 41 од Закопот, СС оцпесува на прпвото 11
долж носга па ОСНГУРСIIIIКОТ
да избере JIСКПР ОД примарната
з)~раНСТНСllа заштита,
ко] според СIlоред член 6 он Правилиикот
за пач ин о т 111\ остваруваll)СТО
на ир а ва т а и обврскнте
ОД
злравствспото
ОСII11'рупаПJе("СJlужбеll
веспик на РМ" бр.З/92, 11/
92, 32/92, 6/95 11 65/95), ири оствар увап.е-го па нримарнзта
ЗJЦНIВСТВСllа заlJlТlIта записно
ОД 1I0трсбатп
Bplllll
прсглсд,
lIотрсбllа МСНIIЦlIllска
III1TCPBCIII\lIja, дана потрсбен
совет,
lIРСlIlIlJlупа лек нлн ОСIIГУРСIIIIКОТ ГО УПП'IУВfl Пl\: лабораторнско,
рсЩIЮЛОllIКО 11 друго IIСlllпупан,с;
СIIСЦIIJаЛIIСТIlЧКО-КОIIСУJlТПТIIВСII
Щ)СПIС)(

Kaj

лекар

СПСЦlljаЛJlСТ;

БОJlНIIЧКО Jlскуваll)С

БОJIIIII'IКII

3Щ1аВСТВСIlCi оргаШI3Ш\lIjfl

со

за ОЦСllа lIа НРНВРСМСIIпта

СПрС'IСIIОСТ

уват;

во БОJllIlIчка

JlCKapCKfl

KOMIIClljfl

работа 111111
за OI\CIJKa lIа
IIрОНIIСIIТС
за IJСIJЗJlСКОТО
JI
за

раБОТllflта
способност
спорсн
J1lшаЛIlj(СКОТО OCJIl1'pYnClII)C, 3 ВРIIJII 11 КОНТрОЛlI1I JlРСГЛСДII JI го
СЛСj\1Iз}~раl\jсто на OCJII1'PCIIIIKOT.
Со онрсдбата од ЧJlСllот42, с I1РОПJIlIн\1101\CKCl OCIfr-урСIIIIКОТ
може на корнсти СIIсцпjаЛIIСТJIЧКО-КОIlСУJIТflТIШIl3 11БОЛНlIчка
здрсшствеllа
эаlllТlIта
~KO супатсн 01\ IIз6ранпот ЛСКПР, ОДflОСJlО
лскарска KOMllcllja, а без упат кога с 1\0 ПРННШII,С ПТСН МС1\IIЦIIIIСКII
СЛУ'IClj. [\слта на анап онрсдба, спорсд L)'ПОТ, С ОСН. JрСПIIКОТ на
:Hlae каде Hfl ПрОДОЛЖII со остварупаllJСТО
на здраПСТПСНflта
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э апгпп-а,

му ja нане иэбра пиог лекар, ко]
само примарпа знравствсна запгпгга, а 11 1((\ СС сиречи
НС МО)КС

коjп

обсзбсдува

па

бсспотребпото користен.е 11(1 спсцшплпстпчко
КОНС}' лтативп а 11 бол пич ка знравствепа
за штита, а 11 за раНII
наплакап.с пп средствата пгго треба Фонпот ДИ ГИ пндсмести на
самоволпото

11

эиравствеиата

органпзашпа

.

..

KOJa1<' НРУЖlша зиравственага

Во таа смисли, треба да сс сфати

Jl

опредбата

ОД

услуга.
члсп 31 стан 1

оп

точка 1
Закопот, СНОРС}\ ко]» осигурспикот KOPJlC'1l1 эцравствспа
,
.
э а игги тн со п л ак а п.е на ус л у гите со л и чп и срс пс тв а но
адравствсиата
оргапизапига
за услугите во спецпргл истичко

копсултативиата

JI

болничка эцрапствеиа

эапгпгга кон ПI користи

бсз уват о), из браниот лекар, освен кога с по
мснипипскп

птсп

праlllПII,С

СЛУ·НIJ.

Мсгутоа,

во случа нтс кога се на к бил а извршс на та киа

зправствспа з апгпгга
без уват ОД избра IIIIОТ лекар, а lюа(-аjКII ОД цел пот носта пове 11
систем па эвцолжитсппо зпраВСТПСIIО ОСJНУРУВ('Ш,С, НС JJрОJl:mсгува
цска зцравствеиата
зяштита крарю треби на падпе на товар на
ОСIIГУРСJlIIКОТ,
но случаите кога КОРJlСТСЛ такна здрлисгиспа
заштита без упат ОД иэбрапиот лекар.
130 случагот ОП приложспнта мециципска цокумепгацп]», сс
СIIСЦlljаЛJlСТII'IКО-КОIlсултаТJIВlIа

11 болничка

гледа дека во ПРJlваТlIнта Клшшка

бll1l0

JlЗВРШСIIОО'ГСТIНlllуmlПJе

.

.

па TYt-.IОР на кожата на лсвото ОКО СО КОЖШ1ТРПНСJlЛl1I1ТaJ\IIJЯ, KOJa
нс .можс}\Cl се лскува во ПРJlмарната знраВСТПСl1а З:1IIП1IТtI, НОРПДП
HITO органите трсбале да утврнат даЛII OHOj ОlJсраТIIВСII эафат е
ОIlфi-П'С1I СО правата на основната ЗJ\раВСТВСIlt1 ЗaIJIТIПП, кон на ("аат
lIа

товар на

ФОIJДОТ.

ПРIl

ОДЛУ'IУВНН.сто Судот имаше прсдшщ ДСКП IIРlIнатната
зпраВСТНСllа оргаlllfзаЦlljа
JlСМilла СКЛУ'.СJlО договор СО ФОJlНОТ,
па за'гоа соглаСIIО со члсн 124 11 131 ОД ЗilКОIIОТ, срс}\ствата за

укажаната здравствсна ЗсНIJТJlта нс пагалс IНl топltр на (lчНlЛОТ,
110 IIltjHc HCKil JI lIoKpaj 1'Оа, 1\ОКОl1КУ се раБОl1f за оствяруван)с
вя
прапото па ОСIIОIШН зпраВСТВСНtl ЗС1IJIТJJТlk,"Y)J{JlTCJlOT нма право
да МУ бllдат П3ДОМССТСПИ ТРОIlIOЦJlте
на тemtp ПR ФОIЩОТ.
Според члсн 124 ОД Заковот,
ФОIIНОТ за ЗПРRВСТНСIIО
ОСIIГУРУВ<1f1.с СКЛУ'lупа договор со здр(\нствсп раБОТНIIК KOj Нрlllll
ЗJ\Рlшстненз пеjност со
,
!

JlIPJCII

Ч1УJ\ но соглаСJlОСТсо порматшште
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11стаппардитс за потребипот бро] эцрввствени работпици по оцпос

на броjот на паселеписто на О'\РСДСIlО IJOHPf-\ '.jc, Y"l\PHCIIII согиасно
со член 59 точка 9 на ово] закон. Нацомсстокот
за укажаНlIте
услуги,

матери+ал

птс-и

ПРСIIJlUlаllllТС

пе ко ви ОД лскар

ко]

самостошо со личеи ТРУД HpllIll эдравствепа церюст. пагяат па
товар на Фонпот за зцравствсио осигурувагье, ПОД исти УСЛРШI
како и за зправстве шгге оргаНllзаЦНII, ако с скпучеп договор
спорен стан 1 на ово] член.
Согиасно со чпсн 131 од Закопот, одиосите МС(), [авпата
звравствепа оргапиэаци]» 11 Фондот за зправствспо осигурувагье
за укаЖУВaIЬС

па эцравствепа заштита на осигурепицитс,

за сировсцуваи,е па посебпи програми

како

11

за зцравствепв звпггпта,
СС урспупаат
СО поговор. Односите мегу Фонпот за зправстпеио
осигурувагье и друJ'lП'С зправствспи оргапизацип сс урсдуваат со
догопор скпучеп по согласпост со опредбите па член 124 ОД ово]
закон.
Со чпеп 59 точка 9 од Законот за зцравствсна заштита
("Службен веспик Н3 РМ" бр.З8/911146/9З), беше препвицено цека
Министерството 33 здравство скпучува ДОГОПОР"со эправствспите
оргапиэ ании за спровепуватьс
па работата ОД здравствеllата
запгпгта ва осигурсшипгге, а со измената па овав оцрсцба, ПП'О се
изврши со Закопот за иэмспувап.с 11ДОIIОJlнуваll,е па Законат за
з)~раВСТВСllата заНIТJlТ3 ("СlIужБСll
nССНJlК на РМ"
бр.55/95),
MIIIIIICTCPCTBOTO за здравство утнрнуна стаllдаРПlI1I нормаТIIВII за
1l0трсбllllОТ броj на здраВСТВСlI1I работници спорсд броjот на
населеНIIСТО 11 други КРIlТСРПУМII, ппо знаЧJl нека ДОПН\ОРIIТС од
член 124 11 13 t ОД Заканат, ке сс СКЛУ'lУНilатсамо со ОПllе IIPlliJaTlI1I
З)~IНl пстне JI 11 ор га III1З а 1\1111
коп ГJl IlСl10ЛНУ Ва(\т ета ндарните,
нормаТИВlIте JI КРНТСРllУМПТС од OIlIlI1'IIOT акт. Мс{утоа,
пако
СIIОРСН '111СII 169 од Заканат,
J\1J1I1J1CT~PCTBOTO за здравство,
OIllIJTIIOT акт трсбал да го донсее во рок ОД 6 МСССЦIl ОН Дснот па
BJICl'YBillheTo по Сllла па Заковот, такон акт нс с донессн.
Како, се YltlTC не с донсссн актот од ЧЛСIIОТ 59 точка 9 ОД
ЗаКОIIОТ, KOj I1pCTcTaBYJJa ОСIIОН за СКЛУ1IУIШII,е па договор Mel)'
ФОJlНОТ 11знраПСll\Сllата
оргаllпзаl\lIjа,
здраВСТI1Сllата З,lIПТJlта ПС
МОЖС да наднс на товар на ОGПГУрСIIIIКОТ,
само затоа IIГГОKOI)lI~'I"CJI
ЗЩJ(lВСТВСIIaзаllIГlIта по ПРlIватпз здравстnспата
ОрГaIlllзаl\lIjа
со
Koja нс с СКJlучеll договор.
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Според
Законот,
ОСlIгурСJlIII~IIТС
[в ос тв ар у ви ат
зцравствспа-га заппита по зцравствените
оргапиэации п пораци
тов трс ба по OCTBapYBt1IJ.CTOна своите права да сс потполно
.
.
еппакви, кога энравствепата
эаштита Ja оствяруваат во JaIШJlТС

здравственп оргаиизации и приватните здравствепи оргапиэнции.
со член 90 од Звкоиот, може
.JaBIIII, согласпо
занружпи, мсшопптп 11 приватпи во

Здравствспите

ОРl'ШШ3НЦlIII

на

сс основаат како
согиасиост со закоп и МС(), себе сс разликуваа-г само по субjсктот

ко] 1'11 основа, на затоа ОСIIГУРСIIJIJ\IIТС пе можс Д(1 сс стиваат но
несцпакпа полож бн, зависно ОД тоа цали эцравствепата запгпгга

..

.
во JHBlIa или прпватпа эцравствспа ОрПНlllзаI\IIJtl, со
111'1'0 НС С скиучен договор.
Затои, кога осигурсппкот КС оствари эцравствспа занпита

Ja оствариле
KOJH

во припатна ЗДР(1ВСТНСllа оргаllJlзаЦlljа
JI лекувагьсто
ГО платил со
лични срспства, нма ЩJНВО да бара ОД Фопцот, согпаспо со ЧЛСН 34
од 3(1 КОПОТ, да му бинат папомсстепи TPOIlIOI~JlTC, КОН 110 оспов пп
эацолжптелпо
обеэбсцуван.е на осиовните права ОП 3(1КОНОТ за
здравствената зяпгпгта, пагват 11(1тапир на Фопцот, а Koja обирска
за Фондот ПрОIIЗlIСГУПП
11 ОД член 59 СТПП 1 ОД Закопот.

Пресупа
у .бр.982/98

ОД

на Врховпиот
12.05.1999

суд на РСIIуБЛlfка

ГОДlIна.

~1аКСДОlllljп,

.

42. J~o IIЗПРIIIУlJаll.сто на clJojaTa обнрска соглаСIIО ЧЛСН 7411 ОД ЗаН:ОIIОТ за ЗДIJaIJСТIJСllа
заlllТJlта,
ФОIIДОТ
за здраВСТIIСIIО
OCIII'YPYBall.c,
ако КОlIстаТllра
IICIIJJaKlIlI.C
па J1IH1HOIICCII IIЛИ
IIлзК=tп.с 110 1I0l\ШЛ IIЗIIОС, IIC МОЖС сам да IIОСИ PClllcII1Ija СО КОII 1'0
заJ\ОJlЖУ'Ja обlJРЗlIlIКОТ ОД 'IЛСII 72 стан 1 ТУ'<У КС lIобара
ОД
IШДJlС}КIIIIОТорга .. за IJЛ3ТСНпромст да 1'0 СТОРII тоа во емнслз П3
..лен 74 стщs 2 ОД ЗаКОIIОТ.
,

ОП

О

бра

з

11 О >К

е

11 JI

е то:

Туж6аТfl с основана.
ОД

СПIIСIIТС

на нрсДметот

здраПСТВСIIО

ОСIIГУРУВ311>С

одребнте на

ЧЛСJlОТ,65

ОД

СС

гледа

дека

ФОНДОТ

за
со

служба - г..СОГ)J(1СIIО
Закопот за зпрапстпепата заllГГJlта JI

- Гlодра'lпа

.1
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члси 1 и 9 од Одлуката зя стаиките 11 оснопица за прссмстуван.с
11 пл а к агьс
на 11рино пссот за зцра вствепо оси гур упа п.с JI а
Микедошин
("Службсн веспик на РМ" бр.59/91.3 2/92,3 8/93), го
зацолжип прегирирггието со разлика на прпдопес за ЗJЧJ3ПСТВСllО
ОСlIгуруваll.с за иериолот од 01.10.1995 година до 29,02.1997 гоцппа
ПО износ од 8.660,00 доиари 110 основа на промена на шпфрата
на
ДСJIIOСТ.

Од снисите но IIредмстот се гледа цска тужитслот,
бил
регистриран
за произволство и трГОВIIJа на голсмо 11 МНЛО,
со
шифра на дсjпоста 070250 (тргови]»
113 голема).
Од 19.09.1996
гоцип а со образец
И-l на Запопот за стагистика
извршеиа с
ЛРОМСllа на шифрата
на HcjllocTa па иретприргтието
ОД 070250 па
070 114-('ll)говнjа П3 мало со разни животип продукти, анколхолпп
I1l1jаЛОI~1I 11 производп за помашии потреби). Прссметуван.ето
и
унлатата на прицопссот за эцравствеиото осигурунап.с требило
ДОдатумот на промсна 19,09.1996 година да се ВрНIII спорел шифра
па HCjllocT 070250, а од то] датум попатаму според нромеиета
шифра па цсрюсг. Сите рСЮlllЗllрНШI плати кон сс ониссуваат на
пернопот до 19.09. J 996 гоципа трсбало ца се понигнуваат според

GIlHcjKII IIлаТJlте
ОД 1)\0
5 месец 1996 ГОДlIна ГlI IlOнпгнало после JlЗВРlIlсната
промсна на IIшфрата на HcjllOCT , СIlте плати 1'11РСНЛIlЗllрал ПОД
Ilшфра на НРОМСllатата }(CjIlOCT, а НСТО така 11 rrРIЩОПССОТ за
здраВСТВСIIО ОСJII)'РУIШII)е ДО 19.09.1996 ГОНIIIJn го IIресмстал
JI
УllJlilТJlЛ СIIОРСП IIшфра па HcjllocT 0701. БндсjКllllлатнте
од 10 до
12. J 995 ГОДJlllа сс реНlIlIЗJlраl1ll со заНОЦIIУI\Пl\Н)С на 06.03.1996 .
ГОД 1111а
11ран 11О ТО 1111це
б 1111О О б ВР 3 l\ 11О J\ а го 11Р ОМС 1111
КОСфШ\llIIетот на СJlОЖСlIоста
на трупат Нрll 1,58 за СНСII раБОТНJlК
110 ОСIIОlНlца за IIлаКЮI)С на ПРJlДIIССII он февруарн
J 996 ГОДlIна п
НОН IlIIlфР(1 на HcjllocT 0702.
Тоа, органот 1-0 утврНJIЛ кога, СОl'лаСIIО со ЧЛСIIОТ 74 стан 1
ОН IIСТIIОТ закон, 113ВрlllllЛ КОlIтрола нва З;:illIIСIIIIК J(1 констаТIIрал
соетоjбата на 18.06.1997 ГОДlIна 11УТНРНIIЛ дска за OBOj пернод
ЧJсба да ДОIIЛН'ПI сума по износ од 8.860,00 денарн, IIПО СС jавувала
IIраllСlllJшта

IIшфра

ни HejlloCT. ГIРl\ШIОТО ЛIIЦС,

J

КНКО раЗЛJfка

01.10.J995
IIРIlj(lПСllата
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110 ОСIIIIl1ица

11 110 кос<IНIЦСНТОТ
ГОДlIна ДО 28.02.1997
ГО}\Jlпа, како
HejlIocT

за I1СРНОД од

резултат
па
110 IIшфра 070250 до 19.09.1996 ГОДШIa, кога

прнjаВIIЛ

шифра

070114. Па основа то] записпик

ОРГИIlсо рсше 1111СТО ГОзадолжи тужитслот
во припоиссите зи вработсните.

ПРВОСТСIIСIIIIOТ

1\(1 Ja плати разликата

.

Согпаспо со чиепот 72 етап 1 од Закопот за энрнвствената
з а штита, ("Службсн веспик на РМ" бр.38/91,4З/93 11 55/95)
придопссите за элравствепото ОСlIгурува гьс ОД члсп 64 па ово]
закон 1'11пресмстуваат
11упл атуваа-г оргаIllIЗИЦJJIIТС. ониосно
работопавцитс за работпиците вработепи ка] нви нрп се ко]в
ПСНЛата на IIЛ агата, ОДВОСНО орга пиз а 1\11ите п ор га питс за
корпспипите на пепзии 11 другп паричии
прпмяп.а I1рll сскоза
исилага на IIСIIЗJIJзта, ОДВОСНОпаРНЧJlОТО ирпмагье.
Согиасно СО стан 2, прссмс·ryван.ето 11 пиплатуваи.сго на
припопесот од ~РУПIТС осигурспицп
кап сами сс о бврэшиш за
нлакап.е
па IIРJЩОllес оп платата ГО нрнш Фондот за зправствено
оспгурунап.е.

Согиасно ЧЛСН 74 од истпот закон, Фонпот за зцравствспо
осигурувап.е има право на остваРУП(l уrШJ( во евпцепцпргга за
пресме-гу ва гье и уил атупа п.е 11(1 пр плопе сот за зцр а истие ио
осигурувап,с. Лко при врше п.е на увипот ОД стан 1 на ово]
члеп.Фоппот
за знрапствсно
ОСllгуруnан)с УТНРНII лска нс е
праВIIЛНО нресмстан
11уплатен
ПРПДОIIССОТ за здраВСТВСIIО
оспгуруван,с ке поднссе бараIl)С ДО Нft}\лсжната ОРГСНJJПaI~lfjп З(1
ра БОТJlТС 11а I1JH\TH JiOT про мст ПП нрезсмс мер кн ОН JI е j:HIII n
IIНДЛСЖIIОСТ
ЗПРПДJlнаплата IШ прндонссот. ФОIlПОТ за зН!mВСТПСIIО
ОСIlгурунан,с 111-.1
а право па УШЩво еnIщеlIl~Jljата K(lj ('paf'HIIIITe
кап снмостоjпо
BpIJJ(1TДСjlJОСТ СО ЛIIIJСII труд П СРСj{СТПn во
СОIIСТВСIIОСТна ГРn{ШIJJТС OHIIOCIIO НРУГIlте ЛIII~П КОП СПМII IlЛllI(аат
ЛРНДОllес За зпрftВСТПСIIООСIIГУрупnн,с з(\радн УПJlДlIа "Р,ШJlJllIоста
па прссмеТУВНIl)ето JI уплатп 11(1 ОВО] ПРJll\ОIlСС11ЗПР;ЩII контрола
ва oCTllnpynalI)CTO на правата 11(1ОСIlГУРСJШI~lIте.
СоглаСIIО IШСНОТ 74-а ФОIIДОТ за здравстпсно
ОСlIгуруваl1)е
должсн е да 1'11следи прссмеТУНnIьата 11РСДОВНlIте II(iJlлаТJI на
ПрlIДОIIССОТ за здравствсно
ОСJlгуруван,е
0]\ СИТС оБНР:НIJII~JI за
IIлакап)с па ПРП}lопесот. За оспгуреплцптс
за кап ФОJl!\ОТ ке
УТnРДII дска редопно пе rJl уплаТJlЛ прпдопеСI1ТС 11 уплатата
заДОJ\JIпла повекс 0)\ 60 дсна, прnnото ОДздраВС11JСIJООСIlГУРУВЮI)е
па товар на срсн<?твата на ФОJJДОТ за здрапстпеlIО ОСJlгурупан,е

.
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им сс ускратуваат

скратсппте

освен

правото

права повторно

-,

11М

ва итпа меципипска помощ а
сс воспоставуваат
па ДСПОТна

инмирувап.сто на сите пристигнати а нс уплатсии обврски,

Согпасио
припопесот

чл спо т 74-б ако обврэпикот

нс ги уплатип

прпстпгпатпо-г

за нла кан>е на
придопес 111111 нс го

уплатпл во ЦСЛОСТ,
фондот за зцравствено осигурувагье кс покрепе

постаика за наплата ва осповпиот ДОЛГ заеппо СОзакоиска камата
спорол прописите на парпичната односно извршпата постаика.
Од ова произлсгува цска оргапи-ге нс постаинис спорсд
на всдсшггс ирописи. По иэвршепата контрола 11 копстатаппргга
пека треба да се доплати сумата ко]» што ja утврцип, оргаllОТ
трсбал согласпо ео член 74 етап 2 ОДЗакопот, да поппесе барагьс
до падлежпите
оргаии зарнци паилата па прппоиссот. БllдеjКII,
Фонпот за зцравствепо

осигурувап.с,

Подрачна

ециница Г. нс е

пацнсжпа да го эицолжува тужитслот СО рсгпспие Hn ГII плати
прицопсситс, оспореното решепие С исаакопито.

Прс суц а па Прховииог СУН па Република
У.бр,916/98 ОД 29.09.1999ГОДlIна.

Ми кецопп]а,

43. Па лицата кпи користспе
I'ОДIIIШ, 111\1СС продо.лж уиа "раното

цпдаток Н3 ДСI,а ДО 31.12.1996
11за приптс три MCCCI\II IJO 1997
I'ОДIlIJa, 11:11(0 IIC 1I0СТ31111ЛС СОI'Л3СII0 СО члсн 29-а ОД IJIНШIIJlIIIIКОТ
за нзмсна 11 ДОIlОJlIIУВ311.С
lIa IIРШSltJllllIКОТ
за УТIJIJДУIJaIl,С
Н3
IIIIСlIIшта

УСJlОIJIПС 11Ш... ,IIIОТ

113 ОСПШРУIJ311.сто

113 додаТОЦIIТС

118

ДСI,а.

Од о б Р (l з

JI

О )К е 1111С то:
~I

ТужGата с ОСJIOШНIа.
Од СПIlСIlТСна предметот
сс глс}(а нска ТУЖIIТСЛОТ 611Л
КОРIIСIIJlК
JI(l донаток з(l трп неца. ГIрпостеПСIIIIОТ орган,
нс.му
IIplI:Hlall НР,ШО lIа додаток па ДСЦf1 ОП 1.01.1997 ГОНIПf(l, заТО(l IIПn
пснавреМСJIО доставпл баран)с за оетоаруваlJ)С 1I(l ПРЮJОТО на
допаток 1I(l Дсца за 1997 ГОДПlIа ео ДОК(lЗП за остпаРСlIнта нлата.
ИМСIIО, баРЮI>СТОго доставил IШ28.05.1997 ГОДlIна, со 111'1'0,според
)'
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образложсписто,

пе постапил согласпо члсп 29-а ОД Правилникот
11 цоиолпувагьс па П равин ппкот за угврдуван.с
на

за измсиувагьс
висината, условите и пачпиот на остварувагьсто на долатоците па
цсиа ("СJlужБСI1 нсспик на РМ" бр. i]/97).
ОД списите псто така, СС гледа пека првостепсниот
орган
му признал IIраво па понаток на цеца сметано ОД 1.06.1997 година,
а тоа с он пнрсппиот месец 110 барап-сто пгго е попнсссно на
28.05.1997 годпиа.
'Гужсппот орган, со OCIIOPCIIOTOрсшснпс, жалбата ja онбил
како пеосповапа 11 пашол цска ryЖIIТСJIОТ го изгубил правото на
попаток на цспа ОД 1.01.1997 до 1.06.1997 гоцииа, затоа што
согпаспо член 8 JI 29-а ОД шггирапиот JlраШIJlIIJIК, локаз итс за
остварсната плата :.Ш Х, XI п ХII месец 1996 годиин JI 3(\ мсссцпте
1) IlII 111 мсссц 1997 гоцииа, ги доставил по В месец 1997 гоципа.

Суцот наjдс цска осиорепото решопие

С

псзакошгго.

Со гл асно со члсп 26 ОД П равпипи кот за утврн}'ва
висиннта, условите

11

п.е на

пачипот па OCTBapYBnIl)CTO 11(\долатоците

па

("СлужБСII нсспик на РМ" бр.38/92, 46/92» 78/92, 1119], 65193,
20194,68/94, 9/95 11 65/95), цодатокот па Дсца се оств(\рува 110 бараll,С
на РОНIIТСЛОТ IIЛJl стараТСJlОТ на дстсто.
Спорсд ЧЛСJI 11 ОД OBOj ПРШНlЛlfJlК» }(о}{атокот lIа J\cl~a се
остпt1 ру ва во :3 (Н\ IICIIOCT ОД просс IJII НТС IIР IIХО}{II НО ЧЛ СIf 11а

ДСЦН

CCMCJCTBOTU,

остваРСIIII

ВО 113MlllfHTJlTC

трн

MCCCI\II

IIPC)~

1I0ДIIССУВПН,СТО на баРЮI,СТО.

Според члсн 29 стаи 1 ОП OBoj IIраВНЛIlIIК, IJOПIIОСIIТСJlОТна
барt1J1)СТО с должсн lIt1jпоцнн
во рок он 15 псна да 1'0 II:ШССТII

МIIНlIстерството за труп 11СОl~JljаJlIIП ПОJlIIТIIка за cCKoja IIромсна
па фактитс
111111 ОКОЛIIОСТIIТС кон БJlЛС ОСIIОВ за ОСТВllРУПНН)С
па
нравото на 1\одаток lIa Дсца.
СIfОрСД 'I1IСН 32 ОД onoj праВIIЛIlJlК,

прпвото J1f1 доппток на
дсца 11поссБСII додаток те'lС ОДпрвв'от }{СJIпп наРС}{НJlОТMccel~ но
ПОПlIссувнн)ето
па бараll)СТО.
Со ГIраПНЛIJIIКОТ за JlЗМСllуnан,с
ГJраВПЛIIIIК()Т за

утврпуван)с

JI ДОllолнуваll)С

па вrrСJiпftТft, услопнтс

Jf

па

flf1'lJlJJOT на

на ДОДПТОЦJlТС па дсцn е до}tflДСJJn 1I0т1 ()ДРСJ~()А JI
'Гоа по {шспот 29-а, според Koja за НРО1\()ЛЖУnnП)СIra JJСllлаТf1таза
ОСТН(lруваlf)СТО

сское JI:-\редно трпмссе'lJlС

JJO тсковнзта

годнна,

kОРПСIIJlКОТ

е

/
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

цолжсп зи ссбс

11за члсиовптс

на пеговото

CCMcjCTBO

да

цостави

за матсриршпата
состо[ба во ирстходпото тримесечие,
.
цпа до крагот на прапот месец по нарсдното тримссечие.
ПОj(JJссеJllIте цокази после опо] рок, СС смстаат како ново

дока]
.
парю

поннссе по барап.е.

"

Со о в а а одредба,

за пр вн а т С ирспв идси а о бврск а
.
.
кор исникпт да лоставува цокази за материршпата
н семешата
состоjба во прстхоцпо тримесечие 11 с опрсцелсп рокотво ко] треба
да 1'11 цостави докаэитс, за разпика од цотогашпиот Правилпик
според ко], а согласпо со ЧЛСН 29, кориснихот на правото на пстски
поиаток требагпс да го извести Мппистерството

за промсшггс

па

фактите и околностите кон биле оспов за остваруван.с па правото.
ИСТО така, СО овав олрепба за припат се прецвицепи послепици
ако докаЗJlте НС бицнт цоставспи JlаjДОI~Ш1 до KpajoT на првиот
.
.
месец во наредното тримессчпе, во ко} случаJ сс смета цска е
попнсссно пово бараи.е. Ова) пак, поврэ апо со члено-г 32 ОД
Пр авилпикот повлекува 11 остпарувап,е па правото ОД првиот
нарсцеп месец 110 поцпесуван.ето П3 тоа барап.с.
Ово] правилпик С обгавси на 21.03.1997 гоципя, прсд истекот
ОД опаа ГОДIllIll 11 соглаСIIО ЧЛСН 9 се
IIрlIМСllуна
ОД 1.01.1997 ГОДlIIlll. Но, за ДЯ се спреЧII повратното
де jстпо КОС с llOнепоnол 110 зll ('pafa IIIIТС, ПО OBOj IIраВIIЛlIlIК
е
додадена 11 пова одредба со '1J1СIIОТ 8, спорсд KOj, IIСНlIнтата на
донаток на деца за KOPIICIIJII\JlTC кап Jfмалс такно CI!OjCTBO на
31.12.1996 ГОДlIна КС IIрОJ\ОЛЖII од 1.01.1997 ГОДllllа) без ДОlIссувшье
на РСlIIСllие ДОКОllКУ
110 ПРСУТВРДУПClII.с
па маТС(JIIJалпата
JI
CCMcjllёlTa состоjба во 'JOСJlСНIlОТОТРПМССС'IIIС IIll J 996 ГОДIllШ сс
утврдн дска ПI IIСIIОJlIlУШНlТ УСЛОВIIТСза ОСТППРУВПIl.сIIll донаток
на ВРВИТС ТрIl

месепи

на деца.
онрснба с IIPCOHII(\ IJ ОН IIСН j(\CIIO НРОНЗJJсгува дска
КОРНСIIIIЦIIТС
на донаток lIа дсца кон IIрШ!ОТО ГО КОРIIСТСЛС ,~O
31.12.1996 ГОНlIIlа КС ПРОJ\ОJlжат да го KOPIICTClTправото 0)\ 1.01.1997
()ва(\

"рвото ТРIIМСССЧllе
од опаа ГОНlIlIа, бсз
НОlIссуваll.с lIа РСIIIСШIС н бсз ПОДIIССУВ(lIl,С баран>с за ПРВlIте Трll
MCCCI~II.За ОПllе Ч)П меССI~Поргапот с должсн само да ГJl npCY'I1!P/(ll
(J)clKTIITC прз основа на докаЗJlте. БllдсjКII ЧllСllOТ 8 СС ОДllссуиа
JlСКЛУ'IIIВО
за врвото тримесеЧIIС,
пе трсба да сс нрзува СО
онрсн6ата ОД IIJlCII 29-:\ стап 2 11 да сс Jlзспначуна со ПРЮИ'llта
l'O)\lllla,
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0HIIOCIIO

во

состоjба оп то] чпен, затоа 111'1"0 опаи преодна оцрецбн [я исклучунн
цримепата па члспот 29-а. Зитоа, погрсшиле органите кога нннше
пека тужителот го изгубил правото па петски попаток за врсмето
ОД 1.01.1997 /(0 31.03.1997 гоци 11а . Цруга е сосгогбата за вра вото
на парсдпото тримесечие. Поради тоа што бярагьето JJ доказите
гп ПОДНСЛ во месец ма] 1997 гопипа, правиппо пагиле дека нра вото
му припага ОД НРВJlОТ ДСН пя IIНРСДIIJlОТ месец 110 поцпесуиаи.сто
на барап.сто,
а тон е он 1.06.1997 гоципа JI така оплучплс со
решеписто бр.200 1 ОД 16.07.1997 гоипиа.
Пораин то а, Судот пt1jпс дека оспорспого
рсгпс ние е
псзакошгто п согпнспо члсп 42 стан 3 он Заковот за )'lIраВIIIIТС
CJlOPOBIIоцлучп како во IIзрската 1(;1прссуднта.
Спорен чпсп 42 стив 3 ОД Закопот за Y"pt1BIIJlTC CIIOPOHIf,
кога суцот кс JlajHc цска OCJlOPCHIIOT упра ВСН (1кт трсба 1\П се
попипгги, може, ако приролата на работата тоя го иозволуив JI
ако попатопптс на постапката павант спгурсн оспоп за то а, СО
нрссуда КС [а рС1I1IIУJlраНllата работа. Таквята пресупа во СС го
Зt1МСllува

ПОIIJlIIIТСIШОТ

ИКТ.

ВО СЛУ'JнjОТt СУПОТ паjпе дска СJlОРОТ може на сс РСIIIII
СОГЛ(1СIIО со ОПНt1 одренба.
Во 1I0СТt1I1КПТt1l1е 611110 спорно нска 'I)'ЖlIтелот 11 во првото
ТРJlМСССЧIIС 01"( 1997 ГОДlfна 1'11J1СIJOJlII)'ШIЛ УСJlОIШТС за остваруваll,С
на правото. 11МСIIО, Toj J\ОСТ;ШIIJJ
покаЗII за I1латrrте за ПОСЛСНIIIIТС
'(1)11 MCCCI\lI ОД J 996 ГО]\lIlIа JI според ТНС ДОКНЗII JI I~OKa:HrTC 3(1
платата во НРВОТО ТРIlМСССЧIIС ОД 1997 ГОДШН1, IlРlIзнато му е
правото на додаток 11тоа зн второто трнмесечие за ПСТlIте неца,
за кон 11но 1996 I'()ДШIП КОРНСТСЛ JJРШЮ.
IlораПII тон, Судот паjпе нска IIраIЮl'()t 110OCIIOB JIРОIIЗJlсr'УВlt
01( СIIJlСlIте на предмстот. Исто така,
IJРОIIЗЛСГУIШ
11ОД фяктот
111'1'0
органите
IJНlIU1е дска го JlзгуБНJlН]1ttНОТО,
110со IIОГРСlllfltt JlflllMCII3
на одрсдбllте ОН Т1РНllНЛlJJlКОТt
а нс зt1тоа IIITO не ГJl IIСJJОЛllувал
УСЛОВlIте.

Судот JlCTO така,

да

сс УТВРПII

01\ СIJIIСIIТС

IIпjдс дск(I If ШIСJlJIt1та пп нопатокот
•
па IIредмстот.

Пресуда пt1 ВрХОВlIlIОТ суд lIа РСllублпка
У.бр.3ЗО8/98 од 13.01.1999 годппа.

може

МнкеДОlJlljн,
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44. Пспрабогеипто
лице кос придопссот за иработуваи.е ('О
ппакпи но С1' JУН_СJШIJlljа, со Koja Рспуйиина Максцепи]« нема
CKJJY"ICIIOспо гидб а за СОI(ltjаЛIlО ОС"I'УРУI1311.С,
НС можс да
остнарувз
прано
на IlaplPICII папом с ст о к за вр ем е 113
певработепост.
Од о бра

з

JJ

о

Ж С 11 11 С

то:

Од ирвостепеното
pelIlClllle сс гледа цска
1)'ЖНТСЛОТ на
22.05.1996 гоиина поппел баран.е за остварувап.е право на паричен
иацомссток, како певработсио
лице 110 ЧЛ СН 23 од Звконот за
вработувагьето ("Службеll весинк на СРМ" бр.32/87 ... 11 "Службен
веспик на РМ" 6р.78/93).
Во постапката било утврпспо дека тужптелот бип вработен
во прстприрттие во Република Срби]» 11 работипот оцпос му
прсстаиал со рсшспие па она прстпршатис па 12.04.1996 гопипа,
пораци прсстапок на потребата од работа.
П рвостспеииот орган барагъсто го опбип како псосповаио,
затои пгго ирицонссот за вработувагьс бпл уппатувап во Република
Срби]а, а привата по прсстаllОК Н3 работипот оцпос 110 оспов на
тсхнологики вишок можсле да ги остварат само пица вработени
во Република Максцони]а 11затоа што МС(), Република Макецопп]«
11 Република
Србп]а НС 611ла СКJlУЧСlШ мегуцржввпа спогодба за
сопирпию ОСIll1РУВПН'С'
Второстепси иот орган О}\ЛУ'lуваjКIIпо жалбата против ова
рс шсп ис сс повик ап па ПРИЧИНIIТС
О}\ кон се раКОПО]{СJI
11
IIРВОСТСIlСIllЮТ
орган.
Сунот I1C\jHc ПСКС\ ОСIIОРСНОТО PClIICllIIC С заКОНIIТО.
СlIОРСД "ШСН 2-а 01\ Законат за враБОТУНll)J,сто, ра60ТIIНЦIIте
вра60ТС 1111 НО lIРСТПРllj aTllj атС\, ОРГНllllза ЦIIН 0/\ ОIlJIIТССТПСПII
}\cjIlOCTII, баllКlI1I

ПРУПI ФШIaIlСIIСКJI 11ОСIIГУРIIТСЛНИОРПlllllЗ(ll\lIl1,

заДРУПI п J~РУГП фОр~-I1I на соработка со сч)аllСКО JlIII\С, рllБОТlIII
заСJ\IIIII\1I 11 НРУГII саМОУllраВIIП
оргаПllзаI\JlII
JI ЗПСJ\III1I\1I
(по

раБОТIIIII\lIте кап caMocTojllO
НРl1laТ пеjllОСТ со JlJI'ICII ТРУД, ОДIIОСПО
со Лllчен
ТРУН 11 срепетва
во COIICTBCJlOCT на гра('анп Kaj граf'НIIСКО-lIраНJIIl 11фl1:НI'IКII 1I1I1\a,

п(\таМОIIIСII

ТСКСТ

во зсмjоне.нско

оргаПllзаЦlljа),

CTOllaIlC'll~(), ПРСТСТ,ШIlJНlIтва 11(\C'll)allCKII

11ДШlJIомаТСКО-КОllулаРIlIl
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IIрстстаВIIШJlтна

(НО патаМОIIIСII

фПРМII

текст

ра ботопа ва '111), грпгаискп л ина на служба во Jуп)словс вс ката
наранна арми]», работпиците на IIрlIвреМСII(1 работа во странство

за кон СФР J нема склучено мсгуцржпвпа
о с 11гу р У в а 11.е

11У бл

Ре

11

спогодба за сопшално

п кат а ,

о без бен у в а птс р С Д С Т В а з а
на работа
11 правото
З(\ време па

остваРУВ(\IJ,е 11(\ правото
неприботепост.

Според члсп 25 став 2 од оно] закон, лицсто 11(\ IIрflвреМСIIЗ
работа но странство за кое врсме исилата па иаричсп иадоместок
ПС С утврцспа
со мегупароцпа спогодба оп став 1 па опо] член,
може па уплптуиа ПРНl\ОIlСС за вработувап,с JI да го оства рупи
ПР(lПОТО па II(lPIl1ICII падсместок според ОНО] закон.
Со оглсц на ваквите одрсцбп, а прп песиорпиот факт цска
мегу Република Макспопига 11 Република Срби]» пе С СКJlУЧСJlа
МС гуиржавпа спогодба за социртлпо осигурувап.е 11ДСК(1 туж итслот
нс 1'11 плакал припопесите во Република Макспоии]», како лична
обирски во случа] па нспостоси.е на такна спогодба, Суцот 11110('a
дека тужитслот нс ги исполнува условите за остварувап.е право
па паричеп падомссток.
Пресупа на Врховниот сун па Рспубл икп Макепои п] а,
У.бр.20GО/97 ОД 3.02.1999 гоципа.

45. Инсиектпрпт
AcjllOCTll само эатпа
с УТIJРДСIIО дска сс

па труд пе мпж е да забрпии
1111'0 JlРСТIlРlljПТIIСТО

IIсмало

нригсп.е на
РСШСНIfС СО кос

условите по поглсд lIа З311Пlпа JlP"

IIСIIОJlIIСТII

работа, затоа што Toj с ОI)ПIIIОТ 1111'0 ПРШII 1Ш1РОР 110 "римсната
на тис IIIJOIIIICII. IIораДII тоа с ДОJПКСII да УТВРДII A3JIII С обсзбСдСllа
ЗllШТlIта при работа
110 З3КОIIОТ
за ЗUIIIТJlта Прll работа JI 110
IIРОllllСlпе
ДОНСССНII IJO СJ\'1I1СJШ lIa ЧЛСII 12 ОД OBOj заl{(Нlt lIа 1I01'oa
да ОДЛУ"II даЛII КС ja Jlзрече мсрката забраllа lIа nРШСII.с lIа
Acj носта.

ОП о бра з

11

о

Ж

е

JI JI

е то:

ОД СППСIIТС на предмстот
ган

СО РСIIIСПIIС

PClIICIIIICTO

зи

ГО З(}ДОЛЖI1Л
УПО'Iрсба

па

сс глсда дека ПРПОСТСJlСIIIIОl:ор
ТУЖJlТС110Т да го достаВJI па УВIfП

рабоrПllIТС просторни па ул. II.II" бб

/
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I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

(рсшсиис

работа)

иска

СС

IICIIOJIlICTIIусповитс

во рок од 5 цена,

ПОноглсц

11(\

IIрll

заигтита

осиова на член 16 ОД Закопот за
("СлужБСIl веспик на СРМ" бр.31/85 ) и
Вр3

писпекциргга на трудот
член 16 ОД Закопот за эашпгга па работа ("СлужБСIl

веспик на

СРМ" бр.17/87). .
Првостепспиот орган со решепие му забрапил па тужителот
НРШСII.с на пергоста- граНJlраlЬС на кристал, з ато а 111'1'0 нс го
доставил решението, а согиасно со член 18 1124 ОД Закопот за
ипспекцшага на ТРУДОТ.
Пторостепсппот
ОРПllI жалбата [а опбил како псосповапа,
а нивоците цска такно РСLlJСIШС611110 изпапспо но 1951 година на
Фв бр ик ата-пре-гхоппик
на пре-гирш атис-го,
цск а се га бил

IIРОМСIIСТсамо сопствепикот,
1'11 оцешш како псосповапи,
затоа
111'1'0 бил ПРОМСIIСТправипот субjскт,
поосбно 1I1TO оргаllОТ иемап
соэнаии]а дали во ТСХIIOЛОIIIКIlОТ пронсс биле паправени измени,
ОН
КО пструктивс
11 аспект
па стабил поста на прос-гор иитс 11
нсиравноста па обjсктот, оцноспо ппсталаппптс.
Судот 11аjпс дека осиорепото
рс шсп ис сс з аси о в а 11а
но гр е иш а прп м с п а на м ат-с р гп ал п о то
нрвостспспото

па Заковот
бр.31185)

JI

иторостсисного

за ипспскшиата
KOj IJрсстаll(1)1

III1CIICКl\lIjaTa на трудот

lIа

на

пр аво,

затоа

РСJIIСIШСССцонсссии

ч)удот, ("Служ6СII

Н<1ЖJlсо

111'1'0

11

прз оснона

J\CCJIJIK Н(\

СРМ

ДОIlССУВ(}II,СТО
lIа Законот

з(}

("СлужБСIJ BCCllJlK IШ РМ" 6р.35/97,

uGjaBcII на 23 jУЛII 1997 гоДнна).
110раДJl тоа сс jaBYBa I10ч)сба оп 1I0ИТОРIIОРfl:3I'ЛСНУВНII,С JI
ОНJI У {I ува II.С.
ВО lIатаМОJlшата lIостаllка оргаllОТ трсба па постаllll 110

на

lIа ЧЛСН 17 ОДToj ЗllКОl1
УТВРНII
lIoBpcHa 11(\IIРОIIIIСJlТСIIfl 'lIIja НРlIмсна Нрlllll шщзор. Во таа СМllсла,
орпшот IIC МО)КСда забраllll ИРIIIСII,С lIa j\cjllocTa само затоа 111'1'0

эаКОIIОТ

KOj с ВО Сllла

IIpcTllp"jaTllcTo

11ВОсмнсла

IIсмало

со КОС

КС

сс YTBPHII нска

СС

затоа
111'1'0 TOj С оргаllО'!' I1ITO ВрlШI надзор по Ilримспа
на ТНС I1POJlIICII.
ПораДJl 1'оа opl'allOT С J\ОЛЖСIIда УТПРДIIпаЛII е обсзбС}\СJlClЗё1нгппа
IIрll работа 110 Законот
за заlНТJlта при работа 11СО IIPOIIIICJlTC

IIСIЮJIIIСТII
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УСЛОВlIте

во

PCIIICIIIIC

IIОГЛСД lIа заllПlIтата

IIpIl

раБОТll,

12 0/\ оно] закон, ,. погои на оляучи
ципи ке изрече мсрка со забрана на вршсп.е на HcjlloCTa.
цоиссспи

во смисин

П рссуда
У.бр.1975/98О/(

чпсп

Врховнпот СУН
13.10.1999 голина.

11(\

46. Фшщпт
па пснзиите

на

110

добаl]) средстви

С

ГО

JI ка

М а ксноп и]а.

призпас правото па усогласуиап.с

Зикпнпт за впагрсшпи рабпти, иакп за тпа

ОД

Од () бра

цопжсп да

а Републ

11

БУI)СТОТ па Рсиублики

3 Jf () Ж С

)1

IIС

IНаКСДОlllljа.

и С ТО:

Тужителот С кориспик па старосна пспзп]» пгго ja остварил
но 1980 гонппа JI тоа спорен Закопот за виатре иппггс работи
("СлужGСII
вс сп ик на CPl\1" бр.37/80 пр е чпс-ге п ТСКСТ). IIa
15.04.1997 година побарал оп пр востспсппот
орган па цо пссе
рсгпеиис ОД КОС КС ССпици колкава 611ла пеговата пспзига з» месец
дексмпр"
1993 година, ко]» треба па бпце пресметаин со пропепт
на усогласувап.е ОД 48,530/0 11 наведе дека ова зголемуван,е 11:1
ПСIIЗJljата му било псилатспо за 1992 и 1993 годинв.
ПРПОСТСIlСIJJIОТ ОРПIJI го олбил баран.ето за усогласуваи.е
на испзиртга со 48,53% за 1992 и 1993 година, со образложсппс
дека 110 Законот за пснзиското
н IlIIваЛJlДСКОТО ОСllIl'РУIН11l,С не
сс
НРСДВlIдунаат
JlОIIОВОJlIIII
нрава,
НКЛУ'lуваjКII
го 11
УСОГЛ<lСУВftll.сто lIа IIСll31111ТС на раБОТIIIII~IIТС на 0pI"aIlIJTC за
Blla'lpCIlIJIJI раБОТII. а IJреДlНщспа 61111а11НIJСТIIТУЦlljп lIа J1ajBllcoKa

IIСIIЗIIJа.
ВТОРОСТСНСIIIIОТ

орган жнлбата

jп одбll1l како

IIСОСIIOШШП

соглаСJlО СО члсн 137 од ЗаКОIIОТ за
ШШТРСIIIIIIIТС раБОТII IJСIIЗlljата на ЛIIЦnТП кон остпаРIIJlС IJРШ~ОlIа
ПСlIзнjа по Toj ЗПКОII, 6П1l3 рс/{ошlO усоглпсувана со JlP()I~CIITOTна
]Jлатитс
па лр(\БОТСJllIте по оргаНlIте з(\ nпзтреПJJJJI работи.
у соглаСУn311,СТО за 1992 111993 ГОДJlна 6пло Jfеплатено CnMO ка ко
Р(\ЗЛIlка за OВJIC дВС ГОДJlJlII, бсз зголемувап)с па IIСНЗlIск(\та
основа, зnтоа IIIТО З,атолку бплс обсзбеДСIIJI СРСДСТВП01\ J3Y1.rCTOT
со обраЗЛОЖСllJIС

дека
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на Република Максцоип]а, пораци IIITO няjпс }\СК(\ правиппо било
опби с но бар ан.сго зя зголсмувап,е
па пс пзиск атн основа за
процспгот од 48,530/0.
-,

Од списпте

на прс дмс то т и од оспорсното

рс шеп ие

дска тужитслот ОСТШ'РIIJl правопа пспзи]» 110 Заканат
за впатрсшшггс работи 11 затоа се цо цопссувагьсто на Законат за
пепэиското
11 ипвалицското
осигурупап.е, ко] СС ирпмспува
од
1.01.1994 година, усоглаСУВНII)СТО трсбапо Д(\ сс НрlIlIl 110 Заканат
за виатрешните работи. Од о браэложснисто
па ОСПОРСIIОТО
рсшспие пропзлегува цска, 110 то] пронис пепзпргга за 1992 11 1993
годпиа трсбало да се усогиаси со процсптот од 48,530/011 дека како
разлика била исплатсна за опие ДНС години, 110 без згонсмувагьс
на пспзиската основа.
От-гук а, а СО оглед
и а то а 111'1'0 туж итс л о т п о б а р а
усогл асувагьето па пепзиргга за 1993 голина да сс извриш на
пензиска осиова во ко]» ке бпце пресметапо JI усоглпсувап.ето па
пс пзигата за 1992 година, Судот паога цска няка поцпесспото
баран.е нс може да бицс оцбиспо ОД причипите што ги папспе
тужсппот орган во обраэложението
па оспореното рсшспие.
Ова, затоа што 11спореи сегашниот Закон за пспзиското и
ипваиидск ото осигурувап.е
11 СIIОРСД 1I0pallClIIIIJlOT Закон
за
Щ)01l3ЛСL)'IШ

нрава од I1СII3ПСКОТО JI IIlIваЛIIДСКОТО OCIIГYPYBHII,C,

OCIIOIHIIITC

УСОlлаСУВНII,СТО па IIсНЗIIIIте се ПрllШ CCKOja ГОДIIIIН,

со IIРОIlIIСОТ 11така YCOl'JIHCClIaTa
ОС11О В а :3 а 11а там о 111110 усо гл асу наll)е

OIlPCHCJlCJlII

Оl1рсдслсупаll.С

Тоа

lIа ВJlСIIШiта

111"1'0
ССГ<lIlIlШОТ

на

IIрстставупа

JJСIIЗJlj(\

па

во IlCPIIO}\1I
11

IIСIIЗJljата

I1СIIЗIIJата.

заКОlIlIС

ра:ШIIКУВП I10ссбllll

каТСГОРНII

ОСlIгурСJIIIЦII со lIоссБНII
нрава на УСОl'ЛЯСУIШII)Сва IIСIIЗIIIIТС,
спорсд МIIСЛСII,СТО ва Супот IlC С ОД ЗIl(\'IСII,С 3(\ прссмстуван)сто
на IIcII311jaTI1 на таков lIa'lllll,
затоа IJlTO ТУЖJlТСЛОТ нс нобарал 11
lIатаму усоглаСУВilll)СТО дя сс ВРШII
110 ЗаКОIIОТ за BllaTp1I1C1I1I
раБОТlI,
rl)'KY ВО Сf\1I1СЛfl IHt члсн 193
Законот KOj е ССГ(\ во СIIЛИ,
IIj>О}\ОЛЖII
1"11остварува II1ншата HITO 1'11
стеквал НО 1.01.1994
lIа

на

он

на

ГОПJlва.

,

ТУ.>
основа

СУIIIТlша,

за 1993

IIРСНВlщуваат
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'.Y)KCI1lJOT

l'oHlllla

IIрОl1I1СJlТС,

ОРГ(lIlIlIIС

ОСllорупа

дска IIСIIЗlIската

нс б1lла УТВрДСllа 11(1наЧIIН кяко
по

lIао('а

дека б<lрап)сто

IIITO

с IICOCIIOВI.lIIO

111'1'0НС билс пбсэбсцспи

1I0раДJl тоа

средства

ОН Бупстог

на

Рсиублик а Макснонига
11 нс 61111П нрсдвицепа
такна ставка по
буно-го-г. Мс {'УТО <1, судот '1'0<1 пе го приф ак а како оспо н за
правип па примсна на магоршалпото IJрПВО.Навпстппн, срслствата
за усогласуван.е на IIСIIЗIIIIТС на пипата кон остнаРНJlС IIраво 110
Закопот
за впатрспши работи согпасно СО члсн 139 од Закопот
за впатрспшп работи 1'11 обсэбсцуваше Републиката, 110 топ не с
ОП з 11(1че и.е за ДО JlССУван.е по 11пп киа ОДЛ ука, з ато а 111'1'0 11а
осигурсппкот Фондот 11(1 пснзиското иипвал инското осигуруван.е
с то] ко] С цопжеп па му ги призпас п обезбепи правата КаП му
припагаа-г 110 зикопот, псэависно ОД тов пали Републиката
ГИ
обсэбспила срсцсгвата, а другото е прашап.е КОС Фондот треба
да го разрешува
СО Република-га
како lIej:HIIIH о бврскн да ги

обсзбсци опие средства.
Пресуда на Врховпиот сун па Рспублика
У.бр.l107/98 ОН 27.12.1999 голпиа.

47. Ако
к ак о

fI

II)JCTllplljaTlljaT3

Р СТ 11Р Itj ат 11j а

трансформирват
траllсфОIн\шцltjа

Од

О

по

во

работат со странски капитал

М С111() п и т а

11 О Ж

е

с о 11ст 1IС11f) ст

t

11С

угврдспи со зикпппг, постанката
AI'cllI~ltjaTa.

РОКОНИТС

ja IIрсзсма

бра з

ШТО

Ма кепои ига,

11 JI

СС

на

е то:

Сунот I1<1jHeнска тужбата е IlСОСJlОВШlа.
Со оспорсното IIзвестпс, ТУЖIIТСJlОТ с ПЗI\ССТСН дска па
сеДнпца на Dлпдпта па РепуБЛlIка MaKcHollllja бllЛ<1 разглсд(\па n
одбпспа жалбата
lIа ТУЖlfте1l0Т IIзjавеllа ПРОТJlП Одлуката па
KOMIIClljflT<1 ЗПlраllфОРМШ\lIjн на претпрнjптпjаТ<1
со ОПIJIТССТПСII
капитал
0]\ 3.10.1997
ГОДlIна,
за
траПСфОРМПЦlljа на
ПРС'Пlрlljатпсто TIl IIЗВОЗ-УВОЗ
С., по моделот ПРО)1ажба па
Иj\саЛСII1\СЛ ОД прстприjатнето.
ПРJlтоа,
ТУЖСППОТ орган
укажал
дека сс неоснованп наподпте ПО жалбата па ТУЖПТСJlОТ 11дека
нема I10нрепа на член 15 11 член 89 стан 2 11 3 ОД Законот за

даа
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трлнсформациргта
па прстприрггиргга со онпггсствсп капитал, ОД
ЩJlI'IIIIШ 111'1'0
JlPCTIIPJlji.p·JljaTllкон работат со странски капитал,
како прстпригати]» но мешовита соиствоност С<; трапсформпраат
со спогодба со страиското лице по рок ОД 1 година 110 ПЛСГУВ311.сто
ВО сипа на Знкоиот,
\
/
Тужптелот IЮ тужбата паведува цска во копкретшют случа]
цоврсценп се оцрсдбпте ОН член 15, 89 стан 2 11 3 11 97 етап 2 ОД
Закоиот за трапсформацп]а
прстпрпрггпргга СО оппггсствеп
капи-гал, од ПРll'lIll1а 111'1'0ТП извоз-увоз ДОО С., веке нма
донесено Одл ук а за тра псформ ацп]» на прспгр ирггис то на
2.05. J 997 голина 110 молслот ОТКУJI 11(1 претпрпрп-пс-го ОД страна
на вработспптс. Затоа оплуката смотал ТУЖIIТСJlОТ, донссспа ОД
Комистпата за -грапсформагш]а на претпрпрггиргга СО оппггсстпеп
капитил з а трапсформаиша
на прс тприрггпсго
IJO МОНСЛОТ
СО
пропаж ба на ипе але н дел од ире тпр иртгис.то JlЭВРIIIСIICl
по
и пи ци Га-гива на Аге пциргга на Ре пу б л и к а Ма ксио нп]« за

на'

траисформаци]» на претпршатпргга

JlPCTllp"JaTJlC во мешовита

с пзвршспа

во рокот

сшн.:I1ТС 110ОВО] IIРСДМСТ.

Имсно,
Э(lКОIIIIТО

i

сопствспост

прсдвицеи согласпо СО член 97 ОД 3aKollOT Зll трансформшщjп
па
IIpcTlJplljaTlljaTa СО OIHIITCCTBell КНllIIтал, Судот lIajHc J{CKa мо}ке
на СС ОJ\Сllупа заКОIIJlтоста на OCIIOPCIJOTOIIЗВСС'IУВПIl)С JI бсз

I

I

капитал е бсз

эаконски оспов за менувагье на молелот 11(1 трапсформапи]».
Како во сиучают се работи за утврдувап.е праппо прашап.е,
а НМСНО пали -грансформапиргга на ТГI извоэ-увоз ПОО С., како
IIJJcTlIpllJaTIIC
што ра ботп со стр апск п ки п итил , оцпоспо

I

I
I
I
I
I

СО оппггествсн

Судот наjде дска оспорсното

11СО нсго

нс

С IJОВРСДСН заКОIIОТ

lJopaHII слеДIIОТО:
СОГJlаСIJО со '(лен 97 стан

С ОД

на

Н:ШССТУННII.с е
IIITCTa

на 'IУЖIIТСJlОТ

за ТРПIlСфОрМНI\нjа
lIа ПрСТIIj1нjатнjата
со OlIllJTCCTBCJIкапитал ("СJlужбсп ПССJlIIК на
РМ"бр.3 8/93), IlРСТПРlljатиjита ппо рпботат со С'll)ШIСКII каПlIтал .
КnКО ПРСТIlРlljПТJljа
по МСIIЮЩlта СОJlСТПСIIОСТ сс трапсформнраат
со СIIОI'одба СО C1]JaHCKOTOЛJlце, наjДОЦllа ВО рок ОН 1 ГОДJlна 110
Шlсгуван)ето на сила па OHOjзакон, СО1'Оа НП'О според станот 2 па
нетата одрсдба, ако пе доjде до спогодба во рокот УТВРДСIIно стап
1 на onoj 111ICII, IIзборот JI СПРОDсдупан)сто па поставката
за
трnпс<l>ормаЦJljата 1'0 IJjJlIIII Arelll~JljaTa.
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3l1KOIIOT

Во иаков случа],
односпо

члсп 89

СIIОРСН

НОК())]КУ прстприрггисто

НС

СТ(\Н

2 он иивсцсшюг

постипува

спорел

зякоп,

рок овигс

па чип игс УТВРДСIIН
со о по] з акоп, Агсипигат а ГО IIРСЭСМlI
спр овс ду в ап.с го и не по ср е д по то вопс п.е па поста п к атв за
трансформапи]»
на ирстирирппсто,
'со ТО(\ IIIТО спорсц стан 3,
Агсп
цп
ргга 1'11 "рсзсма
сите
HcjcTHllja з а сир овспупа
п.с
п а
постапката
3(}трапсформаци]»,
кон спорсн оно] закон имиат нраво
JI о б вр ск а да ги IIрсзсмаат
орга и птс на у"рпн)'ван,с
на
11

JlРСТПРIIJатисто.

Согл аспо со член 116

за трапсформипи]« пи
IIрстпрпjаТlfjатн
со оипггсствеи кяшггал, влогува но спин осмпо г
ДСН ОД ПСНОТ па оGjапуиаll,СТО во Службсп веспик па Рспублика
Македопи]а.
Оп

со др ж и иатп

О}\

Закопот

ва 1~IIТllраIlJlТС

з ак о пск и о др с пб и,

пе к а иретпри+атиргга
111'1'0работат
со стр я нскп
..
l'
капитал К(\КО IIpCTIIPIIJHTHJC\
но мскшовита сопотвсиост пмаат
право 11межпост па СС траисформпраат
СО спогодба со стра 11СКОТО

НРОJlЗJlсгуна

лице JlajHol~11l1во рок ОД 1 ГОДШШ 110впсгувап.ето

во сила на оно]

закон,

има] КII предвиц

(\ тоя значи lIajHOJ~I((\НО29.07.1994 гоцппа,

ДСКП 3акопот
МаКСПОJ1J1jа"

с o6jaBcJI
0]\

21.07.! 993

по "СлужБСJI
ГОДllна

JI станил

ВССIlJlК

на ГСllуБЛlIка

во СJJла

ПРСТIlРJljаТltjя нс IЮСТtНlат на
11(\'11111JI во УТВРНСJlJlOтзаКОНСКJI рок, ТОГI1II1 ЛГСIII\lfjата

ГО}\IIIН1. J~OKOJ)KY

ОПНС

)1(\

29.07.1993

JlРСПВJJНСIIIIОТ

Пlllрсзсма

З(\ CIIPOBCHYВiHI>CВИ JlOCTaJJKaTaза тrаllсформаJ~lIjа,
кон IIIТО СJlОРСДOBoj закон J(l'.liШСпр,шо JI 06врска па ПI "рсзсмат

ситс HcjcTBllja

у"равупаlJ,С
1111ПРСТIIРIIJ<tТJlСТО.
Со OI'JlCH на тон IIIТО IЮ КОJlКРСТНПОТ СJlУ шj ТП 11'11\0]-)'1\0:\
J~OO с., како JJpCTllplljaTJlc JIITO рпБОТII СО CTpallCKII каПlIтал,
ОДIIОСJlО како
"РСТJ1рпjаТIlС
во MClilOnJlTtl СОПСТВСНОСТ нс СС
траJlсфорr-.IНР(\JlО со спогодба со CTptlllCKOTO ЛIII\С во рокот
оргаНIIТС

IIl\

l

НрС}\ВIIДСll ВО ЧЛСН 97cTalJ 1 ОД iltlncJ\clllloT
заКОII, llЛlI IIпjПОf~на ДО
29.07.1994 ГОl\1I1Ш,Судот нс Ilао{'а oClion зи уnа>kУИ(}IJ)С II{} тужбаТl\
п за IJОIlIlПКВО ОДJlУIIУIШJ()С.
Во Оl}аа СМJ1СЛl1, Судот ГJI ЦСIIСflJС ]JЯПОJ(ПТСпо тужб<tТl\ на
ТУ)КJlТСЛОТ, ДСЮ1ПО КОJlКРС'l1lпотеЛУ'IЙJ сторсна е ПОВрСJ\а OJ~ЧЛСН
15, 89 стап 2 113 fI 97 етап 2 ОН З(1КОIIОТ за ТРПIJСфОРМНI(нjа JJ(l

.

нретпрнjатнj(lта

со

ОПIJJТССТnСII

капитал, БJll1сjКJI TIl

Н:НЮЗ-УВОЗ

2Я]

ДОС) С., ВСКСДОНСЛОоплука

на сешищата на собрапието оцржнпа
на 22.05.1997 голина за траllсформаЦlljа
110 мопсио-г откуп на
пре-гпр игатис-го ОД страна на враБОТСlIlIТС,
мсгутои исти-ге IIС
можегпс на 1'11 уважи од напред павсцсшггс причини, цитирашгге
з а к о н ск и олрспб п, како 11 ф а кгог
пе к а
Оц л ук атн за

'Гр а псфо рм а ци] а 11 а преТН{J и] атиего
110 мопси ОТ ОТКУ 11 на
прс-гпр ирппсто ОД страна па вработспитс, псма BJllljallllc за
попиакво

оцлучувап,с 110 копкрстииот
CIIOp, со ОГЛСД
цска е
но пссе па на 22.05.1997 гоцпп а, з ц а чи 110 IIСТСКОТ на рокот
прсдвицсп во член 97 стив 1 од павецепио-г закон.
Судот смета цска сс неоспопапи JI напоните од тужбата со
кон тужитспот указкупа дека се сторспи поврепи па правипата па
постаиката кога тужеппот орган одлучуваjКII по жалбата пе попел
соодветен акт - оцлука IIЛII решспис, туку одиучил со известувап.е.
Ова ОД нричииа, 111'1'0оспореното
известие нма Kf\paKTCp па
второстепен управен акт на цржавеп орган, KOJсс допесува според
Законот за трансформацша
на прс-гприрггиргга
со општсствен капитал JI Законат за општата управна
постапка, но ко] пак.согласио член 7 од Закопот за управните
спорови, може да се поведе управец спор.
Со оглед па изложеното, согиасно 'шен 42 став 2 ОДЗакапат
за управните спорови,
Супот
оцлучи како но изрска-га па
прссупапа.
Пресуда на Врховпиот
суд па Републпка
У.бр.964/98 ОД 7.07.1999 ГОДllllа.

MaKeHoJlJlja,

48. Ilз.'радбата

lIа Ol}aK 113ДIIОР ОД обjскт прстстзпупа
ДОI'I)uдба
и МО:ЖС да сс IIЗIJСДС само ПО СОl'лаСIlОСТ
со
урбаllll( ..
~I1ЧКJIОТ IUШII, а IICMa основа таКlJата доградба да сс 1I01lсде
IIОД одредбитс
lIa J]panIIJlIIHKOT
за,1I8'111110Т I1 1I0стапката за
IIIHIMCIIYIJUIJ.C113урБUIIО саlШI,IIОIIIIмер"".
()Д

о бра з 11 о Ж с

I1 I1 е

то:

Во управната постапка првостепеНIIОТ орган pCllJClBnjKII по
повторна постапка по баРaJЬСТО lIа JlппеСТlIТОРИТСТ.Д 11Д.Т им
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одобрил изградба па опак на 06jCKT па КП.Gр.12422. КО-О., покри]
постосчкага
инппвпдуалпа стнибена зграда СО димспзии 75 х 75
СМ. за J\СIIтраЛIIО ГРССII)С ВО сс според доставсната

пэрп ботсиа

докумсптапша

П'Г - О. 11 е колошкиот слаборат изработсп ОН
ИНСТИТУТОТ
за ур ба пп з ам JI архнтсктура
"1]"-0. Нак во го
опобо рс н ис првостс ие пио т орган го из лал врз основа
на
Лра ВIIJIJI JI кот за пачипот JI поставката за прпмснуван.е па урбяпи
санациопп мерки ("СлужБСII вссппк" на РМ" бр. J 1197). а зярадп
зголсмувап.с
на квялитстот 11условите за живсен.е во oGjCKTOT.
Со оспореното
pCIIJCIIHC С опбпеиа жалбата
пп Т.К. со
ОД

обр азло жс пис НСКП доку ме нта ииргга ко [а ип псститоро г jn
прилож ил ео бар ап.е го, прстставува основ за изпав аи.е на
опо бре ННС за гр ац б а 11 а о пи кот на сс пе Р JI а та стр а Jl а 11 а
обгскт, а во смисли на член 1, 2 JI 3 став 1) алппе]« 2
0)( Пра вил 11JlКОТ за ня чипот 11 постни ката за прпмспува п.с l1а
урбапо сапациопи мсркп. Притоа, тужепиот орган оценил цска
11Р ВОСТС IIСIIС JI НОТ орга 11 11ра 131111110 ностапил
п пр а в IIЛ 110 го
ПРНМСНIIЛ павсцсииот праВIIЛШIК и со тоа нс го новрепил закопот
ва шге та па туж ителот кога 'Н\ IIIIВССТJlТОРНТС со обжалсното
PCIIICIIJIC JlМ ОJ(обрнл IJзсрадба на O(IllK JHl СТ(lнБСJlIIОТ обjскт.
оспорсното PCIlICIIJlC,
. ОЦСlIунаjКJI jlt заКОIllIтоста на
.
. Судот
JНtJПС дека ТУЖСIIJlОТ орган 1I01'РСШIJО
го ПРIIМСПIlЛ ЫНТСРIfJаЛIlОТО
нрпво.
Од CllIICJlTe на ИРС}{МСТОТ, како JI ОД pelllelllljaTa
ЛОIlСССII'н
во НРСТХОДJlО вонсната YJlpaBlIa lIOСТЮ1Кn, коп бнлс прсдмст 11ва
упраВНII СIIОРОВII эаВРIJlСlII1 со ПРССУДlIте У.бр.1J36/93 од 28.10.1993
ГОДIIНn
Jf У.бр.1774/95
оп 23.01.1997 ГОДlIна, сс глсда дскn
ПОСТОСЧКНОТ

IIзградбата
на СПОР"IIОТ
OJ.laK I1ретстапупn
доградбn
пп
III1Д1ШН1{уалната стаllБСllа З11'ада па JlrшсеТJlТОРОТ. Доградбn, впк,
lIа обjскт можс да СС извсде само но соглаСIIОСТ со урбаШIСТII'IКII

IIлан за одредсriо

JIодрачjс,
KilKO 1111'0 преДВllдупа члсн 31 од
Заковот за просторно 11 урбаJlIIСТIIЧКО планправ)с ("Сllужбсн
nCCJlJIKШ1РМ" бр.4/96), а '1'0(\ ГО ПРС}{ВIIд)'ваНIС 11член 47
3ПКОIIОТ
за CJICTCJl.fOTни просторното 11 урбаllllСТlfllКОТО
плюшраll,С
Koj

оп

во HpCr-.tспа ПРСТХОДIIО подсната упрnппа J10стnпка.
[lpJI таКJШ еостоjба па раБОТlIте,
Судот пе ГЛСДfl оснап
IIзградбnта на OI.JaKOTно КОlIкреТПIIОТ случаj да се Jlодпсде ПОД
одредбптс пп гrРНВПЛJJПКОТ
за наЧIIН Jf постапкn за ПРПМСllупаJъе

DаЖСlIlС
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пи урбипи

сапациопи

мерки,

понсссн

осиова на член 27
нл аипраи,с, а со ко]

ВJП

он

Законот за просторно ~I урбанистичко
СС
прошппанн начино-г 11 постапката за прпмспувап,е
на ур6(11111
сана цпони мерки во пасеп бите за кон со гс исралсп IIЛ11исталеи
урбаиисти чки 1111ан с утврпспа 'f'потребат" ОД обсзбепупап.с на
елсмснтнрпи услови за живот во ofijcKTJI,rc. 1 Гавпстина, спорсд
чпсц 2 11 3 ОД Пр авилпиког,
урбапптс саннциони мерки се
одиссуваат 11 на модерипзпци]« на посторпгге обjеК'ПI со впесувап.с

на

ппст-ал а иии

IIОВII

каIlаЛIIЭНI~lIjа,

(ВОДОВОД,

с ле кгр ич и а

IIIIСЛlJl(ll~lIjа, греси.сл. по, спорен мислен.е-го па Супот, ОПНС мерки
ги имаат прспвиц посторпггс
обjСКТII ПО кон треба на се внссат

такни инсталации.
Мсгутоа, ако за такна молерппзаци]» на посторгпот об[скт
с потрс бпо да ес изграци догранба на обjсктот, на такната
пограпба мора да бипат примеисти 11 проппсите КОН сс опнесуваа-г
на цограпба па обгектпте.

Пораци тоа, Суцот

попиигги осиорепото

го

решепие

и

предме-гот го врати на повторно разгиепуввп,е 11 оплучувап,с, при
НГ1'Ода се пмаат предвиц правпото сфакан.с 11 забслешкитс на
СУНОТдаДСНII во анаа пресуда.
Прз основа па IIзнесеното, Судот СОГЛRСIIО со ЧЛСН 39 стап 2
од Законот за упраВlIите споровп ОДЛУЧII како во ДIIСIIОЗIIТJШОТ
на IIресудата.

Прееуда на ВРХОВIIIIОТ еуд lIа Рспублика
У.бр.2068/98 од 11.03.1999 ГОДIIНЗ.

49.

YCJJOIHI за

IlоБJlIIСКlпе

градба

113 обjскт

()CIIOIJ 110 ОСIIОПНIIОТ, ОДIIОСIIО IJO I'СIIСР3ЛIIIIОТ
ТУКУ

истите сс

Од

О бра

ОllрСДСJJупаат

па

1I0стапуван.е

рсконстрУКЦlljа
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можат да IIмаат

урб~'IIJtСТИ'lI{1I

110 ДСТ3J111110Т урбаllllСТJlllIОI

111Iаll,
IIJl311.

з 11о Ж С JI JI С то:

Прпостеш;ното
JI со lIетото

IIC

t~aKeHOHJfjat

РСIJlеПJlе

IIIIВCCТJlтopKaT3

на

е допесено

п

lIастрСUlIlllца
на

поста нка
СС Jlздадспп услови за градба за
пад

НО ПОllторна

OTBOpCJla

ПОСТОСII КРОН П8 обjектот,

тераса

н

соглаСIIО

со

Основнио-г урбаппстпчкп

па опипипа

lIа Co()paIlIlCTO

Г!. ОН 25.12.1985 година С'Службсп гласник" бр.8/85)
Олрслбите за спровслуван,е па пиапот.

7.1 ОД
Приостспсииот

член

план цонсссн со ОДllУКП

11

тр: 1'111сн [! СЧ)УЧНП KOblJlCJlja,
кога изврппша увип Н(1 лице место 11 .па записпик KOII<.:Ti1TJIpallfl
дека догранбат;} I1;} ко]» СС бара покриваи.е 11 иэвепба на опак с
орга 11ФОРМIIРЮI

изградепа СО одобрепие за грацба, истата е прпземпа, а па горипот
ДСЛ постои рампа отворсна тераса, ОД ко]», поради нестручин
из всц б а па з а вр пши те по кр и в ц и сл о е ви , МОЖС пн Hoj}(C ){О
влаЖIlСlI,С
на SIЩОВIIТС ОД цогралбата, ко]» во CBojOT [ужсп SIIJt имн
постоси оиак. KOMllclljaTa е пн мислсп.е цска МОЖС на СС лозволп
PCKOIICTPYKI\Hjll
на кроината KOIICTpYKJ(lIj(l, при IIITO на бппа т
опфнтепц JI 1I0ПРIIIIIНlIТС ин лоградбатя, а нс треба }~aСС лозволи
ПОСТrшуваll)С

нарушил

11(}01.1(\K на

запвдппот

вид,

З(1ТО(1што

СО 'Гоа

изглед на обjсктот.
регпсп пс, ja опбил

Gп

сс

урбl1II11СТIIЧКО-(1РХJlТСКТОIIСКIIОТ

'Гуж еппот

орган

IICOCIIOBl1I1l1)Кltлuата
PClIlClIlle

.

.п

целост

но

З(lСflОВ(lIЮ

KOMIICIIJa KOJa JJЗВРIIIIIЛ(1 УШЩ

пс е ПОВрСДСН законот
ТУЖJlТСJlОТ

утврнеП(l

во

на

план

на МIJСЛСIJ,СТО 11(1

ЛIIЦС МССТО, а СО НСТОТО

на ТУЖIIТСЛОТ.

j(1 ОСlIорува

фаКТII'IкаТl1

1I0СТRпка 11пстаКIIУВ(I

)(11СС ШЩII

на Koj урбаllllСТIIЧКII
11oj(\clIYBa

11(1IIlтста

СО тужG(lта

унраПllата

пс можс

PCIJICIIIIC

како

lIа "УЖIIТСЛОТ IIПРlнl)(I'111J1 дека "РВОСТСНС110'1'0

С JlраВJlJlIIО

С'lру'шата

со оспорсното

врз

дска

COCTojG(1

О!{ ОСIIОРСНОТО

ОСIIОВ(111(\ KOJ НРОНJlСJI врз основа

С пздадсно

IIРПОСТСПСIIОТО

ДСК(\ со PCKOJfCTPYКI~lfjaT(\ ila 1I0стоjшlOТ

PCIIICIIJlC.

КРС)Н) ОНJlОСНО

IlOкр"паlJ.с
на доградбата,
кс сс 1I01lPC'I1I нормалното
КОРIIСТСII,С на OGjCKTOT
1111ТУЖIIТСЛОТ f( кС СС lIамrtЛJl lIJ1солаЦlljrtта
IIrt IIСГОВIIОТ OGjcKT.
Ошt., особсно ако СС IIма ПРСJ{ВII}\ ДСК(I pacToj(lJlIICTO 1l0MC(Y Hnl1Ta
обjСКТJI е 25 СМ.
СОIЮДIIГaJl)СТО на ВlIСШН1та на кровот

CYJtOT
законот

1I110f'a

11(1IIlтста

l1МСIlО,

нека

ОД кукаТ(I

СО ОСПОРСIIОТО

зарани

PCIJICIIIIC С НОВрСНСII

на ТУ)Юlтелот.

снорсд

'Iлен 31

оп

Законат

за

ПРОСТОРНО

11

IIлаппраlf)С ('IСлужбеп nССJlПК па rtvt'l бр.4/96 JI 28/
97), за IIзгрнпба, доградба, падградба п рекопструкцпjа IШ OGjCKTIf,
на IJlШССТIIТОРОТ му сс Jlздява PCIIICIIJfC за услалп за ГР(lдб(I, кое
урБClIIJlСТJI'IКО

СОДРЖII 011"1'1'1111 урбаНIIСТJJчко-аРХJlТСКТОIIСКIf
,

УСJlОПП КО)( сс

J
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во илаповитс ОН ЧЛСН 7 на ово] закон, олиоспо актито ОД
члспоиитс 25 11 34 на ово] знкоп и графички прилог ко] прстставува
извоп ОД нлаповите
за обjСК:I'ОТ 1.11'1'0 КС СС грапи II зсмршггсто
потребно за пеговата употреба.
ВО конкрстпиот случа], Щ1ВОСТСIIСlIOТО PCIIICIIIIC С издадено
врз осиова на одрспбата ОД член 3 1 ОД означспиот закон, а с
засипвано на Основиист урбанистичкн план на градат 11 донесен
на 25.12.1985 година, nрз основа на Закопот
за СИСТСМОТ на
просторпото 11 урбапистичкото
пиаиирап.с ("СлужБСII веспик па
СРМ" бр.38/85, 18/89,38/90 11 "Службсн веспик на ГМ" бр.62/93).
Спорсц оцрспбата од члсн 51 од Закопот за просторио 11
урбапистичко иианирап.е, нак, осиовните урбапистички пиапови
донесени пред впегувап.сто но сила па ово] закон, СС примслуваат
како гснсралнп урбапистички планови цо IIIШIIОТО усогласунан,е
со оно] закон.
Со оспошшот, односпо со гспсралпиот урбяпистичкп план,
спорен член 1О стан 2 од Заковот за просторно и урбаппстичко
плнпирап.с, по потнеп на обjСКТIIТС, сс утврпуваат само осиовните
услови за пзграцба па стапбепп, стопански, [авпи и ДРУПI oGjCKTII,
а поблиските УСЛОВIIза изграпба на об'[скгите се опрсцслуваат во
дсталниот урбапистички план (члсн 11 стан 2 ОД Закоиот). Оттука,
СУНОТ смета пск а УСЛОВlI за грапби на обjскт ОЗIИl'lСIl како
"lIaCTpCIIIIIIII\;'lнад ОТПОРСllа тсраса", пс бll МОЖСJlС на IIмаат ОСIIОП
ВО ГСllсраЛlllfОТ
урбаШIСТII'IКII IIлаll, а тоа подразбира дска нс би
мо:желс да IIмаат ОСIIОВ 1111
во одрсдбllте за прнмеllа
па ОСIlОШIIIОТ,
ОДIlОСIIО ГСllсраЛlIlIОТ урбаНJlСТIIЧКJI орган.
Прн ваква состоjба на раБОТI!ТС 110IJреДмстот, Судот lIaota
пска за ДOllCCYBНlЫ~ lIа PCHICIIIIC за услови за гридба нс е ДОВОЛIIО
само МIIСЛСII,С на СТРУЧllа KOMlICJlJa дадсно по IIЗНРIIJСII УШIД 113
ЛШ\С место, ТУКУ СОГЛНСIIО сО одрсдбатн ол члсн 31 ОД Законот за
просторно 11 урбаНIIСТJlЧКО ПЛaIШРaJЬС,
од CYIJITCCTBCJlO зпи '1СII}С
за ОДЛУ'Iуван»ето
во КОIIКРСТIIJlОТ
случаj
е фактот
даЛII
прсдмстното Iюстнвуван)е на паСТРСНJlIIIцнта H~Д терасата, IUТO
ВСУНIIIОСТ
ПРСТСТtlвупадоградба па lIостоjПJlОТ обjскт, с прсдвидено
во 1111(\110'1'.
Од опнс ПРИЧIIНИ,СУДОТ пно{-а дека има ПО'Ipсбаод понторпо
раЗГJlСДУПaJьеJI одлучуваlье по прсдмстот, ПрlllIЛ'О по повторната

УТВРНСlIlt
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поставка
да СС имаят
оваа прссупа.
Врз основа
ОД Закапат

предвиц

на изпесспото,

за управиите

забелешкитс

па Суцот дапени

Судот согпаспо

спорови,

ОДЛУ1111како

во

со члсп 39 став 2

но IIзреК,ата на

пресупата.
на Врхопипот СУД на Рспублика
од 15.09.1999 гопппа.

ПрССУДН

У.бр.2256/98

Макепоии]а,

50. За постпвупаи.е 11 отстрапувап,с па врсмспите обjскти
одлучупа 11ацпеж IIIf ОТ орган по управип ппстапка, 110 нс мпжс да
се бара 110 тав постапна да сс решвиа за сиерни прашвн.а ОД
имотпе-правеи
ю'раКТСJ •.
Од о бра
ОП списите

Министерството

3 11 О Ж

110

е

11 JI

е то:

предметат

се гледа

дека

3Н урбаВllэаМ,граДСЖIlIlI1IТПО

тужигелпте

до

11 з апгпгга 11(\

ж ивотпата
СРСДIlIlН - Поцрачпа
еДШlllца - поппело барнп.е за
попссувап,е на рсгпспие за урпвап.е 11(\ премеи монтажен обjскт
пимспа барака, Koja с лоцирана на улица 11]3" бб, а чи] сопствсппк
С В.Д. од
Во барап.ето тужителите павепе деки прсдметивта
барака с поставспа па грацежпо земршгге но пивпа сопствспост.
Врз основа па доказптс извсдувяпп ПОтскот 11<\ управната
иостаик а, пр во стенеппот
орган сцепил пе ка б ар аи.е то п я
гужигслите
зи НОlIссуваll.е 11(1 решение зи уривап.с па премен
монтажсн обjскт с псосиова по. Имсно, врсмеппот обjскт
монтажна лимспа барака на Jlрсдмстiiата ЛОКaJ\lIjа С 1I0стаПСIIврз
основа
lIа PClIlClllle за локаЦllj,i
бр.1501 ОД 20.04.1964 П)J\IШИ 11
ОДО()РСllllеза Il)(\J(cli)c бр.О7-99 t 8 од 25.04.1964 ГОДIlIlН, IIЗПППСIIII
од надлсжен орган. ОД IIМОТIШОТ ЛIIСТ 6р.5210, се глсда пека
ВРСМСIIIIОТ
монтажен обjскт е поста пен па зсмjlll1Л'С сопствсност
па РепуБЛlIка МаКСДОlllljа.
.
ОплучуnаjКII
ПО жалбата, туженпот орган ОI\СIIIIЛ дека
IIРВОСТСПСНОТО РСlлсппе
е праВПJlIIО 11во ПОТIIОJlIIОСТ I1рпфю{аjКII

с..
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1'11 11 llОВlfкупаjКJI се на причипито
навелспи во истото, жалбата [а
он611J1 како исосповапа.

OI\CIIYBajKII[а заКОlIптоста на оспореното рсшсппе, Судот
lIaH~eдека тужспиот орган силучил но соглаСllOСТ со заканат кога
ja опбил жилба-га како нсоснована.
Имено, врсмепите обjеКТJI сс пост~вуваат на исизгрлнепо
грнцсжпо земшште со кое управува Рспубликата, пр~ основа на
одобрение
иэпанено ОД органат
надлежен
за работите
па
ур6аIlIlЗМОТ. За I10станунан,ето 11 отстраиувап.е-н, на тис обjсктн
оллучува паплежниот орган по управна постапка, во случаи 11 ПОД
услови ПРСПJНIДСJlИ во прописи-ге со кон е уредсна оваа област
(Закон за просторно и урбаllllСТJlЧКО плаllllран,с, Закон за
иэграпба ва IIllвеСТJlЦIIОlII1обjСКТII JI попзакопеки-ге
нрописи
лопссепи врз основа на овие закони). Цо отстраllУВНlI>СТО на
такинтс обjСКТII од страна на наллежпио-г орган во управна
ностаика лоага тогаш кога
истече времето опрецелсно во
О/\обреНIIСТО за поставувап.э па временнат OGjCKT,односпо кога
и астапи настанот IIЛII околпости-ге со кап е опрецелспо
врсмстраегьето
на одобренпсто, доколку претходпо сопствспикот
сам не го отстранил обjсктот.

ке

кс

I
I
I
I
I

Оттука, павоците на тужптелите, СПОРСJlкон па градежпото
эемгиште на кое е ноставеи спориист времен обjскт, тие пмаат
право па сопствепост, олиоспо право па користен.е,
укажуваат
па постоегье па IIMOTlIo-правсн спор Чllе pelIlHBalI.c треба да се
побара прсд наДЛСЖIШОТоснопен суд.
Врз ОСlIова па изнесеното, Судот соглаСIIО со члсн 42 стап 2
од Заканат за упраШIIIТС СПОрОDlI,ОДЛУЧIIкако по I1зрската на
пресудата.
ГIрссуда на ВРХОВIJIIОТ сун lIа РепуБЛlIка
У.бр.2999/98 од 30.06.1999 ГОДlIна.

51. Обjсктот

МнкеДОllпjа,

"IНlкажап по f1JЗфll'IКИОТ "IHU10r lIa рсшеllllСТО
за YCJ10IJH за l]Jадба, трсба да ПРСТСТ3IJупа JIЗIIОД ОД урБПlIlIСТНЧКНОТ
IIJJaIl ПО Koj е III)СД81IДСIl8 IIзградбата
118 таков обjскт.
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Он о брп з

JI О )К С 11 11 е

то:

рс IIICJ1нс е ДО песе 110 но НСПОЛ н У ППп.е п а

Осиорепото

пресупата па Врховпиот суд на Република Макецопи]» У .бр.3620/
96 од 23.10.1997 годинв и СО '1'0(\ ре (нение повторно е опбпена
жалбата
на Б. Б, ОД С., Jlзjавсна пр о ти в реше и ис то на
ПРВОСТСIlСIJJlоторган бр.З4-09-1950 ОД 31.07.1996 година, со кос се

издадсни услови за гранба 11(\ лицсто М. J. за пзграцба на тргопско
аДМIШJlСll'(lТJШСII обjскт .
130 ПРСТХОДIIО попсната
упранн(} иостаика ОРПIIIIIТС беа
УТВрДIIЛС
ДСКН во копкретпиот
случя] се испол пети услоните О}\
члсп 31 оп Закопот за просторното и урбапистичкото плаппрап.е
за издадешггс услови за грапба, БJlдсjКlIlJО Урбапистпчкпот
план
на С. за одиосиото МССТО61111(\
нреНIИIj\СIНl изгранба па обjс кт кякоп
IIIТO

бара

JIIIПССТНТОРОТ.

Мсгутоа,

спор окопчан со IIрссунат(\ на оно]
СУД У .бр.3620/96 О}\ 23.10.1997 гоипиа. СУПОТ УТНРПII цскп спорсд
ИЗВОДОТ
ОД Ур б ап и стп '1 к ио г JIЛ (1Н 11а гр ап С. бр. 96/9 5, н а
гралсжиото эсмргпггс на кое с признато ирспимствспото Ilрl1ПО
на КОРIIСТСII)С на ЛШ\СТО М. J. 11 па кос ССОДllссуваат УСJlОВНТС за
грапба изпапеи п со IIрВОСТСНСIIОТО pCIlICIIIIC, НС С IIРС}\Вlщеп
обjсктот I1рнкаЖrНl 1111графичкиот прилог ДС\НСН во ПРПОGТСIIСIIОТО
pCIJJCJIIIC. Пораци ТО(\, 1I0а('аjки ОД оцрслбата па член 31 стяв 2 ОД
ПО УЩНШIIJlОТ

ЗI1КОIIОТза просторното
11урбаНПСТJl1JКО ПЛПШIРi1I1>С, СIIОРС)\ Koja
rpcH)HI'IKIIOT IIр11110Гво pCIIJCIlHCTOза УСЛОВII з(} ГРl1пбн ч)сба )\а
прстставува
IIЗВОН ОД )'рбаНJIСТJl1JКJlОТllлаll
за обjсктот 111"1'0 КС сс
ГfНЩII 11зсмjШIГГСТО П()'II>СОJlО
эа нсговата у"отрсба, а "p;t<I>JPIKIIOT

дапсн во

IIРJlЛОГ

НРНОСТСIIСПОТО РСНJСIIПС

Судот ГО
'1)'ЖСJlIIОТ
орпш
ИЗПОД,

1IOIIIIIJITJI

он

IIРСТХО)\IIО

7.1J.1996

['OHIlJНl

НС "РСТСТ(\ВУВflШС
ДОIIСССНОТО

11 IIРСДМСТОТ

TI1KOB

рс IIICJlIIC

11а

го

П(\

враТII

повторно раЗГJlСJ\УШНI)С11О~ЛУ'lуваIlJе.
ТУЖСIIIIОТ орган
11 при повторното
ОДЛУ'IУО(\)I,С
КНКО

110"РСДМСТОТ, СО оспорсното

ПСОСIIОВШН\

пат(}му остзnаjКII го по

СI1Л(l IIРПОСТСНСIIОТО

за Koj, спорсд МIIСЛСJI)СТО lIа (),пот,
ПС може ),(}СС прн(IJати дека прстставупа JJЗПОДон урбаННСТIРIКIIOТ
план KOj пюкп за :oj простор.

PCIJICJIJIC

со

11

раЗГJlс/\уван.с
If
РСIIIСШIС jH одбlI жалбата

ГРnфllЧКJI ПРJlJlОf,

I
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1-1мево,

стручиптс мислсгьа прибавспи
ВО поигориата постапка, нс ~10ЖСсо сигурност Н<1сс утврци дека
во урби иисти чкиот пп ап на ,.~IIОРllсп'а лок апи]» с препипден

обjсктот

11 ОД

локазптс

11 ОД

к а к о в пгго с при к а ж ап но гра ф п чкиот

ДСЛ

на

првостспспото решепие. Првосгепениот органко] првостепепото
решсние ГО НОНСЛ со таков графпчки прплог, 110 писмото бро] 3498-3323/2 од 27.11.1997 гоцнпа, наведува цска нс с ВО межпост да
го наде бараното стручпо мпслен.е 110 оцпос на изцадсниот 113ВОД
од Псталииот урбапистички гшап за урбанпстпчка еципица 6р.96!
95 11 решспието 3<1услови за гранба 6р.34-09-1950 ОД 31.07.1996
гопина. За Судот е псирифатпиво такното обргспувап.е од страна
на првостспспиот оргап, со оглед па факгот што спорните услови
за гранба ги изцал то] орган, па се поста вуна прашап.е како можел
да допссе решсипе за услови за гранба а да пе утврци прстхоппо
пека токму таков об[скт с ПРСДШЩСII ВО илапот.
Снорното
прашагье, според паога гьсто на СУДОТ, ПС С
разгасисто 1111 со толкувагьето падспо од Градскпот комитет за
урбанпзам, комупалпо-стапбепи
работи, сообрака] 11 заштнта па
човековата околипа Gp.18-2317!2 од 18.12.1997 голина и язводот
од урбанистичкиот плац бр.40/97 t даден во прилог па тол кувап.сто,
эатоа што графичкиот прплог во првостепспото решепие с сосем
нсшто нруго ОДона llJTO сс глсда па извоДот од плапот 6р.96!95 11
]lЗВОДО1'од lIланот 6р.40/97.
ТОJl кува II.СТО па Г'лаШIIIОТ аРХIIТСКТ на град С., Hf1HCIlO
како
ПРIIJlОГ lIа ПIIСМОТО бр.18 а-2317/3 од 8.12.1997 ГОДJlНЗ, УllаТСIIО до
ТУЖСIIПОТ орган, спорсд кое по IIЗВОДОТ бр.96!95 С прнкажаllа
пстгата фасада 11<1
обjектот, спорсд МlIслсн)ето па Судот, IIСТОтака
пс дава одговор па CIIOPHOTO прюлltll.с.

Имсно,

1l0atajKII

од

СОДРЖlIната

IJJTO

дстаЛlJlIОТ

ур6аННСТIIЧКIIплан трс6ада ja Jlма според Законот

11урбаlШСПfЧКОпланнраll>С
11

спорсд

одрсдбll

за просторно
("С'..лужБСII пеСJШК на РМ" бр.4/96), како

заКОНlIте од оваа област коп важса
НС IIРОIlЗЛС['уnа дска по графllЧКIIОТ

06jCKTJlTe СС ПРlIкажуваат

порано, од ЧИII
дел па IIлаllОТ

преку пстгата (I>асада, Судот НС може
да НРllфатп дека на означеНIIте IIЗnОДII од плапот, I1репмеТlIlIОТ
обjскт С Нрllкажаll преку петгата ф<1Сf1да. Особсно IIM<1jKII преДВIIД
дска JI но двата JlЗВОДИ, III1З просторот П]ТО во ДОПОJIПIIТСЛIIО
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IIрнбаВСIlIIТС ак ти с о з п а чс п к пк о дефJlнираlJ
габарит
на
прслметпиот
обjскт, ОДIIОСIIО негова петга фасада, С вцр-гапа
улина. Така како што е прикажаи спорппот простор па извопито
од пл апо г, спорен мислеп.е то на Супо т, пове ке ли чи па
псдефипиран простор, прикажап така како што е на самото место
11 за ко] сс уштс нема урбаппстпчко решепие
утпрпепо по
урбнпистички план допесен од падлежен орган по поставка
пронишана со закон.
Со оглед на тоа што и од фактичка-га состорба У'П1РНСП3по
повторната постапка, нс произпегувя дека ПО Урбаппстичкио-г
план ко] важн за предметиист простор е прелвидена изградба на
обjсктот за ко] сс пзцадспи условите за грацба, Судот оцени дека
СОоспореното решение с поврсдсн эвкопот, копкрстпо, е попрепеи
члснот 31 стан 2 од Законот
за просторно 11 урбапистичко
1111 аии ра гье.

Судот

го смета

за по гре ппю мисл еп.е-гп иэ песе по во
одговорот па тужбата,
спорен кое урбаНПСТJlЧКlIте услови за
гр апба, ка тпо ст-а 11(1 обjектот, солржипата па просторот сс
одредуваат
по текстуалпиот
ДСЛ па решението.
IIаПJlСТJlна,
PCIIICIIIICTO ги соиржи тис услови, 110 тпе не сс определуваат со
ре шс п пе-го , туку мора претходно
да бпдат утв рпе и и по
урбаНJlСТJlЧКIIОТ
план, а во реlлсннето,
кое го ДОlIссува
овлястсното служ бе по лицс ПО управна постапк а, претхоппо
утврдспите во урuаНIIСТJlЧКlIте планови OIlIlITII JI урбаШIСТII'IКО
apXHTCKTOIICKII УСЛОНJI, само

сс презсмаат

кяко

СОДРЖIllIt1 11(1

РСIIIСПIIСТО.

Пресуда lIа ВРХОВIIIIОТ суд на РспуБЛlIка
у .бр.556/98 од ЗО.06. J 999 ГОДlIна.

52.1. Од ДСllОl'
П1l l)спуБЛIIК3
ОIlШТ

акт

lIа обjЩ1УI13Н.СТО IЩ одлука

l\'fаl'СДОIIJfj

а со

СС "здапаат
(111111
1I0111IШТСIIIIОТ) ОI~ШТ акт.

lIa )' CTaJJlIlIOT суд

Koja СС YKIfIJY'Ja (илп

областа 1111урбаПIIСТll'lКОТО
УСЛОIIJI за градба 113 обjСКТII

ОД

l\!ff1КСДОlIнjа,

ПОПIIIIIТУ'Ш)

rrЛПllJlраrr.с, IIC .може ДII
заСIIОВUНИ прз У'ОlП3ТНОТ
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11. СJJу"шjоl' ПРСДВИДСН но 'IJlC1I45 НД Знконог за IIPOCTOPIIO
11урбапистичко
IIJНlIШР;lIl.с
е песебсп случа]
пп JlО'ШIIIТУlJall.е па
IJ)H)lJOCIIJlIIO реШСlше
1I)СДIJlIДСJI СО закон.
Он о бра з 11 О

Ж

е

11 11 е

то:

Во уп раВII ата носта 11ка пр з о сн о ва 11а JI Р 11ба ве на та
докуменгаиша е утврцспо пека па прсиме-пшот
IIPOCTOP
во
Цсталп иот урбаиистички план е прспвицсп обjскт со IIСllраПIIJlпа
со цимеизии 24,0 х J 5,0 М., а во графичкио-г
IIрllЛОГ на РСIIIСШlето за услови за гранба е прикаж ап обjскт со'
IlСllраНIIЛllа форма, по со цимепзии па габаритот 40,3 х 26,8.
Урбапистичкиот
ИIIСПСКТОР
УТИРПIIЛпека постоп и раЗЛlIка НО
катноста на обjсктот, ко] спорен пзводот ОД пиапот трсбиио да е
со катност П -\-М + 4, а по реПIСllllСТОза услови за грацба според
графпчкпот IIрllказ дацеп во PCl11CIIJleTOкатноста на обгсктот е
П 1- М -1- 5 -1- Пк, според архитскгопско-урбапистичкнтс
услови
лацспи во те кстуап 1I110Тцсл па решенвето катноста изпссува П -1М -1- 5, додска по запсреllllОТ проект со тсхнички бро] 418,
изработен ОД Д.С.I_(. "Д." цозволсиа с катпост од 11 -1- М -1- 5 -1- Пк

форма

I

I
I

, I ,

I
I
I
I

-1-

на габарит

Гал.
Со оглед на то а што решенпето

за услови за гр апб а,
согпасио со член 31 стаи 2 од Знкоиот за просторно н урбнпистичко
IIЛНllllран.е, треба да 1'11 <;:ОДРЖJl
урбаllllстнчко-аРХlIтеКСТОIlСКIIТС
УСЛОВII11ITO се IIреТХОДIIОутврдеllll по урБШIllСТJlЧКlIте 1I11НIIОНII и
графll'lКII IIрllЛОГ Koj Jlрстставупа IIЗВОДод соодвеТlIlIОТ план, а
130означсното реl1Jеlше се даДСНJIУСЛОВIlкон пс IlРОllзлегуваат,
ОНlIOСIIО IIсмаат ОСIIОП1\0 урбаНJlСТIIЧКIIОТIIлаll III1ТУ графllЧКIIОТ
IIрнказ во РСIlIспнето е изнод ОД I1Л(\1I01', Судот ОЦСНII дска
туже IJ НОТ орга 11 одлуч ПЛ во согл асност со за КОНОТ кога,
ОДЛУ'JупаjКIIпо прсДлогот па урбаllllСТIIЧКIIОТ III1ClleKТOpПоДiIесен
врз основа на член 45 ОД Законат за просторно 11 урБЮIIIСТИЧКО
планиран.с, го ПОIПIIIЛ'IIЛреПIеПJlето броj 34-09-243 од 05.08.1996
ГОДlIна.
fIpIl одлучупаll>СТО Судот 1'11цеllСIlJС паПОДlIте но тужбата
спорсд кои пе можело да се смста дска реПIСПIIСТОза услови за
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гранба

с донссено

сироливио

на урбапистичкпот
план, затоа 111'1'0
оспов за лопссувап,е на тоа решепие била ОЛlIукпта за утврлувап,с
на побл иски услови за грацба па обjеКТlIте пв I10HPH1fjCTOна 1])(1/(,

макспмалппоз- габарнт, ПОМСС'rУВЮI)СТОи
промената па облико-г на об[ектот е изиршено согпасно ~O члепот
5 на таа олпука JI дека оллуквта па У ставипот СУН на Република
МНКСДОlJнjа со KojH е укипата оваа одлука ва Собрnrrнсто псмн
ретроактивпо ДСjСТВО,l1Oги оцени како иеосновапп.
Имено, ТО'1110е дека оцлука на Усташшотсуд
11(\Република
Македоиша
со ко]в сс укипува општ акт нема рстроактивно
I~еjСТIЮ, односпо нема HcjCTBO на запргпените
п извршспп правпи
сптуации. Мсгугоа, но копкретпиот случаj вооппгго пе може на
сс зборува за такно }\cjCTBO ва оплуката на у ставппот суд. Ова,
зптон пгго Одлуката на Уставпиот суд У.бр.178/95 оп 14.06.1995
година со ко]» с укипата Одлуката за утврпувап.с на побписки
услови З(\ гранба па обгсктите пи попрач'сто на LlJaJ( с обjавснп
на G октомври J 995 ГОНllllа ("СлужБСII ПССIIПКпп РМ" Gpoj 47/95),
а PCIJICHIICTO за услоВJ~ 3(\ градба на пре/~меТJШОТ обjскт с I\OIlCCCJIO
на 5 август J 996 ГОДlIна - дссст месеци по отстраll),ван.сто
ОД
IIраПllIIОТ 1I0РСНОКна означената
одлукn. OT1YK(\, пе можело ва
4
5 апгуст 1996 ГОДllllа да се донссе реlJIСШIС засноваllО на ОJ(лука
Koja вске Оllла УКllllата.
цска

утврлувап.ето

на

Во врска со наВО}(lIТС по тужбата
одрсдбllТС
на Заковот
за ОПlIlтаТi1
пеСОl'лаСIlОСТlIте со матернjаЛlJlIОТ
на УКIIIIУП<k'lка

.

дека

он

ГЛСJ\JlIIIТС

на

у"рявна
постанка
ЗИКОII можаТДtt
бпнит "рсдмет

ОJ\1IУКЯ, KOja од IIрН'l1II1Il на праВllата

СlJгурllOСТ

па

сс понесс само но рок 01\ една ГОДJJIН1,Судот укажува
дска во КОJlКРСТШIOТ случаj IIОlIlIlIпуван,ето
на PCIIICJlJlCTOза
услови за Гj)п){ба с ЗНСlIоваllО на 'JlIСН 45 од 3ЯКОIIОТ за "РoСТОРIJО
и урбаНIJСТJf1IКОплаШlрШI.е како JJосеБСII cllY'laj ни ПОlIllllп)'ван.с
ПРС)\ВIIДСIIО со закон,
кое нс с ОГРИIIII'IСНО со рок. Имено,
во
СОГЛНСIJОСТ
со IIPIIIII\JIlIOT на ПРИIШНТН СIIГУРПОСТ,ПП 'IЛСН 12 ол
може

за опrllтата управна
ПОСтапка е опрсдслсно
деки
ПрШЮСПЛIlОPCIIIClllle СОкое с'rрапката стекнила опре[{СlIСПН ПРnВi1,
ОДIIOСIЮ со кое па стринката n се опреf~СЛСППпскоп оБПРСКIf, може
да се 1l0IJJlIHTII, УКIJПС 111111
JfзмеJlJl сима по СЛУ'Jnllте 'IIТО се

3аконот

,
;
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иродвидспи со закон. Таков случи] е случагог прецвицсп во член
45 ОД Зикопо-г за IJРОСТОРШ) 11 урбипистичко плапиран.с.
Пр ссупа

па Вр хо впи от суд на Рспубл
У.бр.3142/98 од 9.09.1999 гоцпна.

икп

Мике

допп]»,

53. Само сепствспииите
па стаисви во ппв скс стаибена
зграца Jt тов сите сппствспипи заедно, мпжат да располагаат СО
IIIНШОТО на з асдпичка
соистпспост на звсдпичките
цолони 110
• IJРЗ
эграцата, Н3 псслуивп.ете на ЛИЦС 110 засдничкв .1I1)OCTOpIIJlI
оснона на таков акт Н3 рвсиолагап,с ( дОГОВОР за аакуп}, нс може
да сс смста за бесиравно.
()Д

о бра з

11 О Ж

е

11 11 е ТО:

Со рс шсп ие на првостспеп 110'1' орган
бр.34-09-1594
од
19.02.1996 гопипа е уважен
предлогот
па кукниот совс т па
стаибспата зграца на ул."IlR" по С. 11 му е наложено на тужителот
да сс иссли 11 да ja испр аз ни од пуге 11 стиари заслпичката
простори]а по ко[в сс вселил на бесправец пачпп.
Туж сп ио-г орган со оспореното
решение [а опбип како
псоснована жалбата на тужителот I1эjаПСlIа против решсиието за
иселуван,е 11 во целост ги ирифатил причините на прпостепсниот

.

орган дск а но коикретппот СЛУ'НtJ тужителот се вселил по
заелпичката просторнга БССllраВl~оlёДIIОСIIО.бсз склучеп дОГОВОР
СО соиствспиците на просторшатастаиарите па стаибспата
З1lмпа ва ул. "1113"во С., а припожепиот догопор за трарга ДС1l0Пllа
соработка склучеll со TIl Ц нс "РОlJзнсдува пранно HcjCTBO ОД
ПрИ'lllНII ппо
опа НРСТПРlljатие заеНlIlIчката
ПРОСТОРlljа ja
КОрlIСТСЛО ПОД закуп nрз оснона па договор склучеll со J а в11ото
IlретприjаТIIС за СТОl1аllllсупаll)е со стаllБСlI1I ДСЛОDСН простор па
РспуБЛlIка МаКСДОlllljа-Гl0драЧIIС1 единица С., кое пе с СОНС'Л1еНIIК
па IIРСДМС'l1lата просторпjа.
flРПОСТСIIСIIIIОТ,IIИТУ тужеПJlОТ орга" во реLllеппjата lIе се
1I01JIIкупаат на КОIIКрС'Пlа заКОlIска одредба, врз ОСlIова на Koja е
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наложсно
исслувагьсто ОД засдипчката
IIpoctopllja,l-.ic{-утоа
ОП
о бр а з лож сииргга на рсшс н шв тв [асно пронзлсгува
ДСК(1
решсписто 3(1псслуван.с е цопссепо врэ основа на чпсп 56 11член
58 стан 1 од Закопот за стаибепите оцпосй ("Сл)')кБСII BCCIIIIK на
СРМ" бр,4 8/88), кои сс опнесуваат на псслуван,с на бесправно
вселени лица.

Во управната постапка, е утврпепо цска тужитслот ССвселил
по эпслипчката просторига врз основа па договор за делоппо
техничка соработка скпучеп на ден 25.10. J 994 година, I10MCty ТГI
Ц увоэ-извоз AJ.~ С. 11 приватиото прстпршатие за пвлворешпа и
впатрсшпа тргови]в II.К. ЦО С. Според туженпот орган ово]
договор псма правно Hcjcl110 од причипи [ПТОТП Ц нема валииеп
цокаэ со ко] 611 СС'цокажало правото па користеп.с 110осноп ва
закуп на IIрсдмстната просторига. за'1'ОП што цоговорот склучеп
СО J авиото прсгиригатпс за стопаписувап.с СОстаибси 11ДСЛОВС}(
.
простор нсможс да пропзвспува праппо HCJCTHO
ОД причипи пгго
Гавното претпршатис нс е сопствепик iia заелпичкпте просторин
па стапбепата зграпа, што зпачи ДСК(\ ПС МОЖС да сс [яви IIIIlУ

како энкуподапа '1.
За Сулот С НСТО така нсспорно пека, ВО КОIIКРСТIIIIОТ случаj,
1аОIlОТО претнрнjатпс
за СТОllаНJlсувап.е СО стппБСII JI ЛСЛОВСIl
IIрo(,,"]'ОР на РспуБЛlIка МНКСДОllпj,i нс С СОПСТПСНIIКпа IIРСДМС'l1lата
заСДIlII'lка ПРОСТОРllj(\. Ова, затоа ilПО спорсн член 6 ОД 3(lKOJIOT
3(\ СОIIСТВСПОСТ
на }(СЛОВII од зграДII ("СлужGСII ВССIIIIК lIа СРМ"
бр.20/74 KOj паЖСlIlС во време кога ОДЛУ'lувале
ОрПШIIТС) на
заСДJJIIЧКIIТС

]{СЛОIНI Ш1 Jlовске СТ<1l1БСllа

зi'рсЩ(\

COIICTBCIlIIJ~IITC на

стаПОВИlIмаа 'I1Jаjпо прано на користен.с, OJtlIOCIIO таКНIIте ДСЛОВII
СС ЗПСДIIII'lка СОПСТВСIIОСТIIП CIITC СОПС'I1Jеrшi\1IlIа СТ(lНОВIIво таа
ЗГРfща.
Та KIНIOT '11JCTMait iHi З(1еJtilli~IЮIТС ДСJlОВlI НрОIIЗllсгува 11О}\
ЗаКОIIОТ за домуван,с ("СllужБСJI iJCClIIlK на РМ" 6р.21/98).
ГIPII такно законско урсдуваlЬС па ова праll.lНII)С,
неспорен

С заклучокот
lIовсксстаllБСНfl

дска само сопствеllfli~птс
на станонп
во
зграда 11 тоа СIIТС СОПС'11JСIIIIЦII зi\С}\11O можат да
рnсrЮJlШ'n(lТ СО правото па заСДIПlЧКn СОПстпспост пп ЗПСДШIЧКПТС
ДСЛОШI (Ilросторшr)
во попекестапбсrlll з(iJ~да. '
Таков 'акт пп раСПОJiагаIi)е' со ilpaDoTO iш KOPIICTCil,C на
преДМС'Пlпта засднr,I'IКn rrpocTopilja е приложен по СППСНТС, 110
295

I
I
I
I
I
,

,

I
I
I
I
I
I
I
I
I

очшлецпо

оргаНJlте во постанката

оцсшше.
Имено, во сппсите

го исмапс

препвид 11нс ГО

договор за КОРНСТСJI.с на
звециичкиге ПРОСТОРНII НОД закуп СКЛУЧСJl па цен 17.03.1995 година,
помсту ТГI Ц и Кукиист совет на станбспата З1l)Clда бро] 3 J на
ул."В.В. во С., урсдно потпишаи ОН Претссдатслот на кукипот
совет JI ОД пиректорот на ТП l~, СО ко], прсцмстиата заеципчка
просторгиа му се дава на КОРIIстсн.е на Tlll( за BPCt.IC ОД 5 1'0)\111111
ПО'lJlунаjКIIОД1.03.1995 година. Ваквиот договор 3(\ за ку 11е СКЛУЧСII
С IIРПЛО)КСН

по согпасиост со станврите. петнат сс УНГГС е по сипа опиосно се
УНГГС трие 11НрОlIзведупа права 11 обирски за двете договорни
странн. Оттука проиэлсгува цска
вселувап.сто на тужптелот,
ко] 111"1'0
своето право ГО црпи ОД прстхоцпо склучспиот цоговор
за цсловна соработка со ТГI Ц, нс 611 можело да СС смста за
бссправпо, но смиспа па оцрслбата од член 58 од Звконот за
с та п бс н итс опп о сп. Во о ва а насока
СУДОТ
укажупа
пе к а
иана ва п.с то на э аспппчката
ПрОСТОРIlJCl
по подзакуп
без
согивсиост на эвкупоцапачот, може да прсдпэвика ДРУГJl праПНII
оцпоси, кои се раЗРСllryваат
договорно помсту страпки-ге ипи прсд

надлежен

СУД.

Пресупа

на Врховнпот

суд на Републ ика Микецоии]а,
У.бр.879/98 од 31.03.1999 ГОДllпа. -

54. Дали ОIJI)СДСЛСIIО ЗСl'tljJlIIJТС можс да сс СМСТ1' за .раДСЖIIО
зсмjlllllТС нс с ДОISОJIIIО да IIОСТОИ ОДJlУКО Iнt собраНIfС 118 0111111'11118,
со Koja сс ОIlРСДСЛСIIII ГР8НIIЦIIТС 113 IlJаДСЖIIОТО зсмjИIIIТС,
'l'уку
мора да сс УТПРДII даЛII ТОО зсмjlllJlТС
бllЛО ОПРСДСJIСIIО
како
11НlДСЖIIО, IJO СОГЛ8СIIОСТ СО "РОllllсите
кои бса 110сltла ДО 17 Maj
1991 годltна.

Од

О

бра зло

ж е

JI

I1е то:

Со IIРВОСТСIIСIlОТО РСl1lСПJlесе

одзема

правото

lIa КОРIIСТСП,С

на ГрltдеЖJlО пепзграпепо зе1.1jlfПгге означено со КJlбр.2849 по
ПОПРНIIfпа
од 2.401 1.12КО поранеlнпа СОПСТПСIIОСТ на t_J( ОД Г..
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Зсмриитсто
сс одзема но КОРНСТ на Републиката,
3(\ нл апск о
урепувап.с Н3 просторот. а за IIРОJ1шруван.с на граничипот IIРСМIIН
(изградба 11(\ терминал со припружпи обгекти) по согп асиост СО
Цсталпиот урбаипстпчки плап за граппчпиот "РСМIIII Б-Г ..
Со оспореното
РСIIIСllпе
е· опбп е п а ж ал б а, га како
пеосповапа.
Од сиисите на прсдметот, како и ОД ПРВОСТСIlСIIОТО и ОН
.
оспореното решепие сс гледа дека опземнп.ето на зсмииитето е
засповано на член 15 стаи 1 0)\ Закопот за градежното земрните
("СJlужБСII
веспик на СРМ" бр.lО/79, 18/89 и 21/91), според ко]
1I0раllСJlШIIОТ соиственик на lIеllзградепо
градежно зсмрппте има
право да го користи тов эемршгге ДО пенот кога врз ОСНОВ(\11(\
PCIJJCJlJlCTO
на репубп ичкиот орган на управата паплежсн за
имотио-правните
работи е полжеп да ГО прецапе па кориспикот,
Факгот дека земршгтето што е предмет на опземап.е во опна
поставка е градежно земрипте, оргапиго па управата ГО утврппле
врз осиова на Оцлуката на Собранието па општииа Г. бр.О8-68/5
ОД 24.02.1995 година.
Од ириложспата
Одлука бр.О8-68/5 од 24.02.1995 година
("СлужБСJl гласпик на опппииата
Г. бр.2/95), сс гледа нека во
прашни.с с оплук а за утвриувап.е
грапиците 118 грнпсж пото
зем] иште 11(\ ТУРПСТIРIКIIОТ локалитет С. В , дека е изготвсиа I\РЗ
основа па Цстаипиот урбаппсгички план за JI~)КШШТСТОТ С.В ОД
1994 ГОПIIН3 11 нека заКОJ1СКП ОСВОН
J\опеСУШНI>С11(1Ol\JlYKllTa е
члсн 9 оп Законот за граj\СЖПОТО зсмjllJlГге.
СО ЧЛСН 5 ОД Законот эа ]IЗМСIlУШНI,С JI ДОllОJlIIУПrtf',С на
Законот за гранеЖIIОТ'О зсмjНIlIТС ("СлужБСII
I\CCIIIIK на CPl\1"
бр.21/91) 113MCIICTе (IЛСIIOТ 9 ОД Законот за ГРИДСЖIIО :1смjшнтс,
така 111'1'0СIIОРСД стан 1 lIа члсн 5, зсмjПI1ГГСТО по граПОНlIте 11
населбllТС 0]\ гра}\СКII карактср 11другите I10драчjа ПРСJ\ВllпеJШ за
стапбспа
11 друга
ко~iПЛСКСII(\
Jlзградба
за кон е донссен
урбаllllСТII'IКII
план е
РСllуБЛlIкаТl1, а спорсд ставот 2 на опоj

за

пп

опфатспото земjJiuгге ОД стаn 1со кат"стаРСКlI
паРЦСЛlIте, 1'11утврдуна соБРl\llПСТОпа OIIlIITllllaT(\.

член, граннците
нодаТОl(1I за

lНl

Со оваа одрсдба
Републиката земjШlJтето

ОТ( Закопот,
се утврдп дека е на
кое прз ОСНО"(\ lIа порапеНIllПте IIРОПIIСН
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(з а к о пи, оцл уки ва со брнп иргтв па

OIIHJTIIIIIITC)

НСКС

беше

определспо како градежно зсмршгге. Оттука, етавот 2 на .оваа
оцрс дба, э наче ше опрепслувап,с само на граНJlците на ВСКС
оифатспото земршггс, а ве JI основ за собрашпата на OIIllITJlIIIITC
.
.,
на ОIlРСДСJlуваатза граДСЖ110зсмршгге, земршггс кос до впегувап.с

во сила на измсшггс на Закопот за градежно зсмрпптс од 1991
гоципи, нс бино опрсцелсно како тикво. Освен тов, овав опренба
од Закопот за градсжиото земршгге с укппата со Оцлуката ва
Уставниот суц па Република Макецопи]а У.бр.16J/97
година ("СлужБСJI веспик па РМ" бр.27/98).

ОД

27 ма] 1998

Имагкп го препвид изпесеното, Судот смета дека само врз
основа на Одлуката па Собраппсто на оп штипата, со ко]» се
УТВрДСlIlI граВНЦlIте па граДСЖIIОТО эсмршггс за оэпачениот
л ок алпге-г, предметното
зсмргште нс може да се смета за
грацсжпо, 'I'JKY е потрсбпо На се пропеРII 11со 'сигурност YTHPHII
наЛII тоа земршгге било определено како грапежпо земршгге по
соглнспост со про 11 11С ите цо 17 ма] 1991 гопппа, како цеп кога мезе
во сила озивчспиот

Закон

за

измспи

11ДОII.ОЛllупаll.(l

па Закопот

за граДСЖIIО земршгге.
()н тис причини, Судот ОЦСНИцска има потрсб(\ ОД 1I0ВТОРIIО
раЗI'JlСНУНШl,С11о}\лучушньс 110предметот, пораПIlUГro оспорсното
РСIIIСШIС 1'0 ПОlIIlllJТII.

Вр:) основа на II:HICCCIIOTO, Судот соглаСIIО со '!Jlен 39 стап 2
од Законот за упраНIlJlте спорови ОДЛУ1lIIкако во изреката на

прссудата.
~C •

Прссуда па ВРХОI1ПIIОТ суд на РспуБЛlIка
У.бр.2776/98 од 11.02.1999 година.

MaKeHollllja,

55. Со ПI)одажба lIa ('31)3Ж3, ОДIIОСIIО ПОМОIIIСII обjскт
IIЗI'1'3ДСII на 3CMj 11111
'f С кос "РСТСТ3I1УП3 ДВОРIIО МССТО 113 стзпбспа
•
31])11Д8, IIC СС IJPCIICCYIJa н правото 118 KOpJICТCII.e IШ ЗСМJJIIIIТСТО

11H1'YземjIlIl)Т(~l'О 1111'0 служи
118 СТ811БСll81'8 ЗIJt1lда (дворlIО место).

ПОД СТ1IвБСll8та
УIIОТI)сба
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З1l)8Д8,

за

рсдовни

,

.',

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Спо р с д о бр а з л о ж сп ис то ц а о спорс по то р егие п ис ,
првостспспиот
орган I1раПIIJlI!О пагпол цски правото на користсн.е

на эсмршггсто

озпа чспо со КП.бр.5505 па лицсто В.Н. (, е
прснессно со договорат
Ов.бр.1412171 0)\ 22.03.1971 гоцппа, кос
нраво прои з лс гувал о 11 ОД член 16 ОД Заковот
за I'РflДСЖПО
земршггс.

Вакииот закпучок на тужепиот орган, СУНОТ го

смета

за

погрсшсн, з атоа 111ТО питу оэн ачспиот договор, ниту другите
факти JI окоппости па копкретпиот случа] пе паваат основ да се
закпучи нека лицето В.I1. сс стекпало СО правото ва користеп-е
на земршггсто
опака K~KO 111'1'0 е зашипапо со првостепе пото
pCHJCIIIIC. Притоа, Супот го нма препвиц следното:
Спорел ЧЛСН 16 став 1 од Закопот за ГРсЩСЖIIО земгипгге
('IСлужбсн веспик на СГМ" бр. 10/79, 18/89 JI 21/91), сопственикот

згралата
има право да го користи эемрпптето што с под
зграцага 11 зсмршггсто што е потребно за неjЗlIпата
рсповпа
упо-греба ОД ЛСНОТ кога тоз зсмршгге стаиало
оппггсствепа
на

сопственост.
Според ставот 2 на ово] (ШСН, правото 11(1КОРIIСТСII)е
ва такното
земгипгге трае се донека постои згр апатв на то а
зсмршгге 11 тоа нраво не МО)КС оцпенпо ла се ПРСllесува. Опа
праlllall)С
пака беше уредено 11со ПРОШКIIТС кон важеа но време
кога е скпучсп договорат за купопродажба на гараж ата.
Од договорат Он.бр.1412/71 0)\ 22.03.1971 година, се гледа
пеки л Ш~СТОHI J. купила од А.Т. гаража, Koja се пнога во дворот
на :Нl)сщатCl на УJlШ\НН.Т. , во Kojf\ зградз I1родава'lОТС СОJlСЛ1СIIIIК
на стан, 0HIIOCIIOна дел ОДзгрпдата. Гарnжатэ, нак, како IIП'() C'I'()Jf
ВО ДОГОВОРОТ, сс ПС10{'(Iна УJlш~а 111111 бр.7.
()Д ОЗШI'IСIIIIОТ ногопор, (1 НСТО така JI 0]( ДРУГIIТС ellllCII па
нрсДмстот,
ПРОJIзлегупа
дека зе.мjНIIIТСТО он КП.бр.5505 по
1l0ВРIIШНН 0)\ 104 м2 с дворно МССТОIНl ЗI'раната Gp.l, ОДIIОСIIОтоа
е земj IIII1ТС 1I0трсбпо за редовна УIIO'11Jсбапа зграJ(ата бр.l. Од
cllllellTC) нето така, НССПОРНО Ilронзлсгупа
дека ЛJlI~СТОIЗ.II. iIC е
COJlC'113CIIIIK
Н3 дел ОД З11Jа}{ата бр.1, ШIТУсо ДО1'011(>POT
{. С lIpOHa)\ClI
дел ОП таа З11Jзда, 1111'0 како неспорен факт тла го IIстаКIШllа 11по
llOНllеССIШОТ НРIIГОВОР, норади IJП'О IIсма ПРЮJСII ОСПОВ III1ТУ НО
ДО('ОВОРОТ
011.6p.1412/71 од 22.03.1971 ГОДlIна 11111'1'0С наjбllТIIО,
нема праНСII ОСJЮН 1111во член 16 ОД ЗаКОIJOТ З(\ I1JаДСЖllO зсмjшпте,
300

'i

j
1

па биде зишнпапо

како носител 11" враното на КОРНСТСII.с
на земршггето НОН згр(\дата 6р.l и па земриигето пгго прететавуна
дворно место на таа зграда.
Врэ основа на озпачепиот 1\ОГОВОР, лицето В.I 1. можело па
стекие само праnо на сопствеиост па гаражата 11 но ОСНОНна
правото на соиствоност на гаражата, согиасно со член 16 став 1 и
2 ОД Закопот за градежно эемрпцте, сс стекпало со иравото на
користсгьс па зсмj шитето 1111'0е ПОД гараж ата (18 м2).
Со то] договор, пораци I1РIРIШIJlТС павелсии погоре, пе
можело да бпцс преJlСССНО11правото ва КОРПСТСJl)е па земрингето
кос еднорно МССТО на зграцата бр.l. Впрочем, по догонорот 11 НС
стоп дека про}\нвачот на гаражата на купува чат му го I1ренсл 11
правото на KOplICT'CJl>eпа дворното место. Тов што во член 3 од
договорот стои дека процввачот е согпасен купувачот "да корнсти
11 цворипгте", според миспеп.ето
11(\ СУДОТ,
нема зпа чсп.е па
прспесуваи.е Н3 правото па КОРIIСТСII,С па зсмрпптсто ПО смиспа
на член 16 ОДЗакопот за гр(\деЖIIОземршгге.
.
што се оцпесува до правото па користетье на земршггс за
рецовиа употреба на обюкт, KOHKpeTIIO, папи на соиствеиикот па
прецметпвта гаража му припага и друго земпшгте за редовна
употреба 11(\ гараж ат а, оргаи ите Ке треба д(\ утврпат по
натамопшата поставка, при што треба да [а имаят IIРСДВI1Д
фУIIКЦlljата
Jlft гара)ката,
бllдсjкн 11.1ТОлретстанува рсдовна
УПОlреба на определсн обjект 1]Jеба Д~\ се утврдупа по СОГЛС\СПОСТ
со фупкцпjата IJ пимспата на TOj обjект.
Со оглед па сето IIзпесено, Судот JlajAe дека нма ПОl1)еба
од повторно Р(\ЗГЛСДУIННI,е 11ОДllУ'lушнj)с 110 I1рсдметот, 1I0ра}\1I
111'1'0оспорсното pClllellllC ГО I10IШllгпt.

лицсто

,

Пресудз па ПРХОВIIJlОТ суд
у .6р.646/98 оп 28.04.1999 Г01\lllIa.

Iia

РепуБЛlIка

MaKCHOIlJ1ja,

56.1. Ilоппта

урбаllllСТ'l'lка lIaMClla, IIOJlllaKHa ОД онаа за Koja
било IIЗВрШСIIО О,ЦЗСI\1ВII.стоlIa граДСЖIIО IIСIIЗГJ13ДСIIОзсмj 11111те,
заедно со другите факти и околности
па случаjОТt дапа ОСНОВ
ПОрUНСllllIIIОТ СОПC1lIСJIJIКда оcrIJПР" ПРСДIIМСТПСIIОпрано IЩl]1пдба
IIn llОПОфОрМltрSllзта
I'раДСЖll8 парцела.
,
i
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1I.<I)aKToT

111'1'0 ОД

соистиспин

порапспшиот

бllЛО одзсмене

прпвотп на кпристси.с на иснзграцспо градежно зсм] 11 111 те за цсл
.
'..
к О J а 11с б It 11 а р С 111111 з It Ра 11а 11 к О С С С г а t 11О 11 ад 11 из 1\1С 11а 11а

.

урбапнстичкиот

шиш учсствупа

ПО

фпрмир ап,е па градежна

парцела па J(oja с предвидспа изгранба на станбси обjскт, нс треба
да бlIДС прсчка правото на градеп.е 1111Т31{(Щ грапсжпа парпела
пор апс ш н ив-г соистпспи к да 1'0
ирсдимсгвспо IIрано на користсп.с.

Од

о

бра з )( о ж е п 11 С

Со решсиието озпачено

ОСТJlllРII

IIPCI<Y

япсгигугпт

то:
ПО изрската

на пресупата с опбпена

како псосповапа жалбата на J авппот прапобранител па Република
Макецонирг, изрпюпа против решснисто па Мипистсрството за
фипапсии- У врина за имотно правпи работи - Попрачна енипипа
К. up.17-J495/1 ОД 18.03.1998 ГОД 111га, со кос па Х.Л. од К. му се
пр изна ва

IJ репи метнсно

парцела формирана

ОД

пр апо па користеп,е

КIlбр.827/2

1\0

на гр адсж иата

поврппша од 356 м2

за

и з гр ац б а на и пд и в иц у ап п а ста п бсп а э гр ац а, со гп а сио со
урбанпстичкиот
плац па К.
Од списите на препмс-гот сс глспа цска со РСIJlСПJlС на
ОДДСЛСIIJlСТО зCl Оllllл'а управа па ОПlllТНllа К. броj 14-1361/13 ОД
18.04.1980 l'ОДllIta,зараДII реПЛJlзаЦlljа на урбаIlIlСТII'IКIIОТ плаll на
I'paH К.) ОJЩОСIIО за IIзградба на КОllеКТlllша
стаllБСllа з(-рада ио
насслба К.К., 110нрснлог на J аШIllОТ правобраНlIтел на ОIlIlГГIШClта,
бll1l0

ШlапеНIIС Гр('IДСЖIIO НСllз[-радсно
зсмjlllнте
ОД
но 1I0прншна
ОД 1915м2 КО К., 1I0РНIIСIJша еОПС·ПJСIIОСТ

0JPCMCIIO

КГlбр.827

на '~. 11 Х.Л

ОД

ОП К ..

така)
ОД СIIJlеllте ПРОlIзлсгува
дска
1Н! J(СЛ од
0JPCMCIIOTO
зсмjНlJlТС С ВСКС IIзгрппсва
КОllСКТJшнпта СТClJlБСllа
зграна, l\ на ДСЛ ОД тоа зсмjШllТС
ПО 1I0стоjппот урбaJШСТJI'IКII
IIлаll с ()(IЩРМСВ(t граДсжна нпрцелCl ОЗIН}1IСIIClкако КП.бр.827/2
по JlОНРlIшна ОД 356 м2 на Koja соглаСJlО СО IIлаllОТ сс НРСНВlIдува
Нето

стаllБСllа ЗГРПJ\3.
Со оглсд на ваквата фаКТIРiка состоjба,
оргаНlIте ПО
поставката па Х.Л он К. ( како еДIIНСТВСНзаКОНСКII наслеДНIIК па
I10ра1lС 1111110Т
СОПСТПt;НJlКА.Д. врз основа fia остаПИIIСКО РСIНСПllе

IIзгранfiа

1
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lIа IIIIДIШlщунлпа

О.fiр.З9/98

признилс

09.03.1998 голпиа

ОД

иредпмствсио

с.}'д ВО К. ) , му
на КП.бр. 827/2 по

Основпиот

прино Iиi грапба

во НМОТСНлист бро] 3465 КО К. на
име на Република Макспошпа,
за изграпба па III1ДllВJlдуалпа
стапбепа эграиа согпаспо СО урбапистичкиот
план на К. , а врз
основа на член 17 СТ:1В 1 и член 19 стан 1 О}\ Закопот за грацсжно
зсмршггс ("СлужБСII нсспик па СРМ" бр.l0/79, 18/89.21/91 11
"Снужбсп веспик па РМ" 6р.71/96).
СУНОТ паога цска во конкретнио-г случа] тужепиот орган
НС ГО повредил заковат
па пггста на Републиката, кога жанбата
пп J авипот правобрапптеп [а олбил како исосповапа ,
поиршина

ОП 356 м2

11:\

завсдепн

Имено, п спорен оцената

ва

СУПОТ, i10

конкрс-гнио-г случа]

и ас ти п а л е

у сл о в и кон ов о з м о ж упа а т р е ал и з п р а п.е п а
IIРСНIIМСТНСJlОТО
право на користеп.е. Опа, од причипи
IIIТО
супггсствспо
за одлучувап.сто
кога сс работи за IIIIСТIП)'ТОТ
пре димс-гпепп
пр а во с околнос-га
пека само .1I0pnllCIIHlaTa
сопстпспост ГО произвсиува опа право. Порапешпата сопствепосг

цритов

.

с пощовиа

о спо па, а

ВОСННО

11

.

псопхопе

п усл ои за

прелимственото нрава, а во коикре-гипов случа]
цс к а пр е дме-гпо го зсмшпгге
бllЛО IIOpallCHlllfl

остварувап.с
е пе спо рио

11<'

СОIIСТПСIIОСТ па

тпкото lIа

х. А .

IloKpaj, тоа ПС с спорно дска зсмjшнтсто од КIlбр.827/2 во
ПОВрlIШllа од 356 м 2, IIMa по МОМСIIТОН I101llшкпа урбаШIСТII'IЮl
намена од анна за Koja по I10рансппшот
первод 611110JlЗВРПlепо

нова урбаНIIСТlIчка Пnl\1СПН, засдно со
другите (~aKTII 11ОКОЛliОСllf
на случаjот, дапа ОСIIОП 1l0pariCIIIIIIIOT
СОПСТВСНIIКда го остварп
ПРСДIIМСТВСНОТОнрава на КОРJlСТСII)С.
ОстпаРУПnll,СТО,I1nK,lIа 1'Оанрапо нс е па iiгrc'i'a на РспуБЛlIкатn,
зnтоа IIITO ГРnДСЖIIОТО зсмjlll.llте
сс корнсти за нсговата
урбаНIIСТJllJка намена, а праUШII)СТОза IInHOMeCТOKOT КСсс pCIIJII
спогодБСJlО 110 праВОСJllIlIоста iIa pCHJClIlICTOза ПРllзпавnн)с па
преДIIМСТВСIIОТО
IJРnПО lIа корпстсн,с,
како 1111'0 nПРО'JСМ
ОДзсмаll)СТО

JI

ТОКМУ таа

ке

опрсдеЛIIЛ и lУ)КСIIIIОТ оргаll.
Пресуда

У.бр.1809/98

ОД

ла ВРХОНIIJlОТ С)'Д па Република

15.09.1999

MaKeHOIJHja,

ГОДlIна.
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57. За измспа па

важ елс

110 "РС'Н(.;

I

IIIICMCIJa

форма,

I

и но

I
.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,

ДОГО!}О" З8

кога с

промст

ollepa

т нс е

зсмjНIJIТС со стаиеп 11(.
пиемспа форма, туку таквист ДО('ОIlОР /'rI0I)aда биде за.JС))СII 1.0
с}'д. Притпа, нема ПЛllj31111С фикгот што спорсд НРОIIIIСIПС КОН

ДШIОJlIIО

да посгои

KOPIICIIJlJ{OT 110 катастарскиег

СО

СКЛУ'.СII J'fH'(HH'PQT

дополин била само

'

Дали посгои пбнрска за ппакап.с па дяпок па IIPOMCT и дали
с IIРСНIIJlДСIJОвслибпдуваи,с ОД таа обпрсна, падлсжсп с да утпрди
прска

со тоа да издаде дпказ,

оргаllОТ за гсоцстските

() д о бра

з

•
(1)('aIlOT за J~ШJlJfIIрIfХОДII,
а НС

работи.

11 О }К С 11 11 е

то:

Со првостспсното рсшспие, но постанката на одржупан,с
на премсрот и катастарот на эемршггето, нрвостспспиот
ОРГI1I1
бараи.сто на ТУЖIIТСЛОТ за измспа но KI1TC1CTapCKIIOTOIlCPCtT па
КГLGр.953, КО -1-1, ВJП основа ПН договор за пренос, ЛРХ. бр.2571
/71 оп 16.04.1971 гоципа е оибисно како псосповапо, оп ПРJf'11II1II
пгго IIС С доставси завсрсп погонор Jf показ за платсн папок.
Тужитслот но ноднссената тужGа истакиува дека оргаНlIте
по постап к ага ОД утврлспатв
ф а ктичк а состогбн из вл е кл е
I10I'PC'IICJI

заКJlУЧОК,

пораДII

.матсрпjаЛIlОТО
IIрl1ПО. IIplI
)~OГOBOPOT за КУlIонронажба,

IIJTO

оцснка

1I0rpCIJJIIO

ГО

нн правната

нс 611ЛО ПО3ВОЛСIIО

НРНМСJlllле

важност

на

да се Jl3ВРНШ

бараната НЗМСН(l ОН ГJlСДJlIJlТС на ДСIIСJllIIlIте IIРОIlIIСIf,
н ПрlI
оцснката па договорот 'rрсбало на СС постаJIJI споре/( НрОПIIСIIТС
кон паЖСJlС во времсто кога I1CTIIOT 611Л СКЛУ'IСII - како во ОНIIОС
на судската завсрка, така 11 IЮ ОДIIОС на ноставсното баран.с эа
IJлаТСII
данок 11;1IIромет. Сс навсдувн дска но МОМСJlТОТ на
CКJJY'IYBHII)C ва ноговорат бllЛ во ШIЖJЮ(..IЗаКОlIотэа
УКIIН}J(УПНН>С
lIa

IIСДВIIЖllоеТJlТС

по ОIllIП"ССТПСIНl

COHCTBCJIOCT

("Слу)кБСII ЛIIСТ

на еФ Р.I 11 бр.12/65), 11 COjY:HI110T ЗllКОJl за промет со зсмjШIIТС ]1
ЗГРНJЩ ("СJJужБСII ЛIIСТ 1111
сфг J" бр.43/65), дска 11во нват(\ закона
пс 1I0СТОСЛ(l обврска за судска завсрка туку само за знвсрка на
договоро'Г JI да бнДс СКЛУ~IСIIво ПJlсмена форма.
CIIOPCH члсн 49 етап 3 од ЗаКОIIОТ за прсмср JI катастар на
зсмjlllIIТСТn ("СлужБСII НССIIIIК на СРМ" бр.34/72 11 13178), Koj важи
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нрсме
11;1 ноппссуван.е
измсната на корпснпцитс по
основа па ПрН'ЮСll1IIНlоипука
како и прз основа па погонор

ПО

на барап.сго.]
катастарскнот

7.11.1996
гоци н а),
ОlJсрат сс нршп BJY3

на СУНОТ111111друг иаплсжсн ОРГlllI,
за промст на 3CMJJlIJITC звисрен ОД

судот,
[асно НрОllзлегупа

()Д ова а опренба

.,
i '

пек а

з а пзмсн а пи

корисппкот по катастарскиот операт не е доволно па постои
договор за ПРОМСТ со эемргпгге соствен по ппсме па форма, 'I)'KY
такинат договор мора да биде завереп во сун.
Со оглец 11(1 тоа пгго тужителог бара па бице запишап но
катастарскиот
ОПСРflТ како кориспик па озпачспото зсмргпгге, а
заковат ко] с во примена 11со ко] е уредсна аван област "РОШllllал
3(1 промена
на корпсникот, договорат
за промст на зсмршггсто
па бпце завсрсн во СУД, тогиш тоа значи ДСКН,ако СС нсма таков
погонор, не можс да сс бара он панлсжпиот орган на постапи

спротпвно НИ закопот JI ДНизвршп промспа врз основа на J\ОГОПОр
.
ко] не е завсрсн но суц.
То а 111'1'0 по вр е ме кога с СКJlучеll логоворог, СНОРСД
важечките прописи била доволна само пиемспа форма, нс С 0)\
впшаипе
за оплучувагье во овав упраВJllt работа, з ато а што
предмет па оплучуван.е по овав лостаика
пе е правото на
СОllственост lIа ТУ)I<Ilтелот, ПIIТУ ПРllВIIОТО HcjCTBO на преНМС'IlIJIОТ
. договор ВООIJI1ПО, 1УКУпредмет на одлучуваll)е е баран)ето па се
извриш ПРОМС)lCl
IШ КОРПСIJIIКОТпо катнстаРСКJlОТ опсрат, за Koja
промсна законот бара догопор заверсн по суд.
Впрочем, пако по областа lIа I1POMCTOT со земjШlгга 11ЗГРНДIJ,
судската заПСрКl1на НОТIIНСJlТС на договорните С11)alJJI зlt "РВllат С
ПРОIlJlНIltПНпо 1975 ГОДlllIа СО Закопот за промет СОземj IIIнга 11
зграДII (IIСлужБСII BCCIIIIKпа СРМ" бр.3617 5), Законот за IIРСМСР 11
на зе.мjШllтето УНП'Спо 1972 ГОДlfна, JJРОJlшпал за НРО/'lfСШl
на КОРIIСПIIКОТво кнтастаРСКJIОТ операт, договорат за IIРОМСТ lIа
зеМJIIIII'I'С да е знвсрен во СУД.
катастар

ИМltjКJI ja предвн/{ ваквата правна JI (j)HKTJl1JKflсостоjба на
раБОТlIте 110преДмеl'ОТ Судот паj1\е дска оспореното pClllellJlC е
донесено по соглаСIIОСТ со закопот.
fIpll ОДllУЧУВ(lп.ето,Судот ГI~цспеJlIе JI лаnодпте по 1J'Жбата
според KOJlОДТУЖJlТСJlОТне требало да сс бара да подпссе ДОКАЗ
J

/
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за нл атсн панок на промст на псдвижпости 11 права бннсjКlI СО
ПРСДМСТJlIIОТ догопор
611Л извршсп
промст МС('У оппггсствспи
правни лици, 110 ги оцсни како, псосповапи. Имспо, даЛII постои
о бврск а за плакан.е на дзнокот
или не и пали е прецвилепо
ослобопувшье од таа обирска иаплежсп е да УТНРДII 11 показ НО
врска со тоа да изпадс оргапот за [авни прпхоци, а нс оргапот за
ГСОНСТСКIIТС раб(У111.

Пресупа на Врховпиот
суд
У.бр.665/98 од 18.03.1999 година.

П3

Република

Маке допига,

58.Тоа 1111'0друг орган попелил О пределспе зсмj и 111те па
користсп.е на нскос лице, нс го ослободува оргапот падлежен за
I'СОДСТСКIПС
1)з601'11 ОД з акепската оБПРСК8 запишуивп.ств
па
корисцпците 113 зем] 11111тсто ПО натпстарснипт операт дз 1'0 врши
само вр з о сппв а и а IJpCAIJlIAClIllTC
пр ав п и о сио в и, со
1I0СJJСДОШIТСJIIIОСТ
ПРII запишуввп.сго

Од о 6 раз

Jl О Ж

Првостспсиото

с

11П С

на повяте кориспини.

то:

решснис е донсесно по повторна постаика.

откако со пресупа па Врховпиот суд на Република Макспоии]а
у .бр. 110]/96 од 24.12.1997 гоцппа беше 1I0IШLIIТСНО решенисто па
тужепот ОРГс\1( броj 27-71/~ од 31.01.1996 година со кос беше
олбие па ж албата против решепие-го на прпостспс ппо-г орган
УII.бр.11-О5/285/1 од 09.12.1994 П)Дllпа, СОкое, нак, БСl.IlС одбllСIIО
барсlll)СТО на 'I)'ЖIIТСJlIIТС за IIЗмс IHi"во катастаРСКIIОТ операт
на
дел 0)\ КП.6р.2436 КО Т. JI КП.бр.2435 КО Т ..
Со ОЗШ"IСllата нрссупа на OBOj суд, преДмстот е вратсн на
IIОВТОРНО раЗГJIСДУВНII.с
11 одлучуваil.>С
затоа II1ТО по НрСТХОДIIО
вонсната Yllp(1Blla ноставка бараll.сто па ТУЖIlТСlIlIТС во одпос на
КП.бр.2435 БСНIС одбilСIIО со обраЗJIОЖСllпе дека зсмjШIJТСТО ОД
таа катастарск(\ I1аРI~сла 611110заПlIJнано како ОШJlтопаРОДСII имот,
по пра вс 11 ОСIIО n за БРПIlIСП)С па tlpa ППlIте IIреТХОДIIIII\П на
ТУЖIIТСJIJIТС како КОРIIСlIlIЦllllа таа паrl~сла
IllIсjЗJlПО заШIIIIУIШII)С
како

OlllIITOHapOHCII ИМОТ, 110СПIIСИТСпа прсдметот

ПРJlЛОЖСН.

30б

нс БСlllС

Со ирпостепспото PCIIICJIIIC повторно С опбиено баран.ето,
ПОТОЧIIО ириговоро-г
па туж нте л ите , не само но оппо с на
KI16p.2436, 'I)'KY и ПОоппос на КI1.6р.2435 КО Т., а со оспореното

рсшепие с оцбиспа

JI

жалбата со образложение дека промспитс

по оцпос на опне катастарски паРI~еJlII се извршспп врз осиова на
впиидни иравпи акти, со послсдоватсппост,
пека вс може да сс
бара вракап.с на сопствеиоста па земршггето после иовоке
30
години, бllДсjКII прашан.ето за сопствепосг, ОДIIОСНОдруго право
на земршггсто с по надиежиост па судот 11 дека со исправка по
катастарската
евипенпи]«, какин што барнат тужптс.литс , 611
. дошло до спровепупан,е па измсна Н3 кориспиците бсз правеи
оспов, што с спротивнс на член 49 став 3 од Законат за IIРСМСР 11
катастар на ЗСМjIlПIТСТО.
Сулот паога пека IIРII попторпото ОДllучуваll,С органите нс
постапило во согнаспост со укажувагьата на Врхоппиот сун ДПДСJtIl
но озпачспата IIрссуда, кои се описсуааа па КП.бр.2435 КО Т.,
пако, согпаспо со ..лен 62 ОД Закопот зи УПРПВlIlIте спорови беа
полжпи така ПП постапат.
Имспо, во пресупата па ово] сун У .бр.ll 03/96 од 24.12.1997
година, [асно е кажано пека 1\0 поглед на КГlбр.2435 фактичка-га
состоjба е JlапраВlIЛJlО УТВРНСlIа затоа 11IТО во поглсд lIа тпа
катастарска
парцсла во СПIIСIIте нсма ПРJlложено правен основ
за БРlIlнсн,е па IIрстхо.л;IIО заПlllлаllнте
КОРIIСIIIJЦII 11 псjЗIIJlО
ЗИIllllIlУНИII>СКПКО ОllJнтопаРОДСlIlIl\tОТ. И во повторната постапка
Toj (lH1KT остнппл lIcyтnpДCIl, затоа llIТO ПIIТУ прпостепеНIIОТ ор
ган, III1ТУ ТУЖСIIОТ орган пе сс ПОПlJкуваат, IIJlТУ по СШIСlIте нма
приложсно
КОНКРСТСНправсн оснон нрз оснона Н3 ко] можело по
катистаРСКIIОТ опсрат да БIlдат I1з6РIIННIJIII како КОРIIСIIIIЦJl пп
навсдсната
кзтастарска
lIарцсла праВНIIТС ПРСТХОДIIIII(II пи
ТУЖIIТСJlIIТС.
Супот нс ja IIрпфака КОIIС11\таЦlJjатапо оспорсното РСLt1СlIпе
дека промеНIIТС ВООДIIОСlIа К.Пбр.2435 КО Т. сс СПРОПСПСНII
прз
основа на ваЛIIДIIИ аК'ПI,1I со послсдоватслност,
затоа IIIТO во
СПIlСlIте на препметот за тикна копстатаЦl1jа нема оспоn. I-IШJРО'Jlff\
JI патаму остапупа ко 11
стаТа! \пj ата наведена во ПРIIЛО)КСIЮТОПО
СПIIСIIТСувсреНIIС броj 12-04/5'82 ОД23.09.1993 ГОДlllН1,дека но 1965
ГОДlI1Н\ВОСПIIСОКОТ промсни за ознаЧСНIIте каТС1старскlt паРI,еЛII

оп

.

.
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СТОн за()СJlСlJlка 11110зпасгьс 1111'1110
на органат па оно] УРСI(,

IIМОТОт

С OIlJIIT()JfapoJ~CI1".

во

О-пука, наВОДIIТС ВО,оспорсното
pCHJCllJIC
ОНII0С на 1(llбр.2435 сс IIЗВРНIСIIII со вал ицпн

цска

дека

измспите

правпи

акти

11

последователност
по измеипте, Судот ги смета за
IJСОСJlОШlllJI, затоа 111'1'0нс сс поткрепепи СО факти и покази на
чие УТВРНУВНII)С Суло-г укажа ВО IIРСТХОДIIО донссената
IIрссуда.
IIсностасуваll)СТО на таквп факти 11локази. ве може да сс
покрива СО ПОВJfкувап>е на судска падлежпост
за РСПlitШ.lll,С па
прашан.сто за СОIIС'П\СIIОСТ,како пгго СТОП ВО оспорсното решспие,
з атоа 11ПО он органптс нс сс бара да решаваят спор за СОIIСТНСIIОСТ,
бll)\сjКII за тоа ТНС НС се надлеЖНJI, а НСТО така НС се паДЛСЖlIlI1I
нс трсба да се впу пп-ая-г по праНlаll>ата
на додслуваll,С
на
эсмjШIIТСТО JlIIЗГРiщбата на обjеКТII, бlщеjКII с тоа нацлсжиост на
други органи. Мсгутоя, прarнаlьата
ОД пиипа lIадлеЖIIОСТ) МС(),
кон е и СВIЩСJIТНРНII)СТО на КОрНСIIJlЦIIТС на ЗСМJIIIIIТСТО по
катастаРСКIIОТ опсрат, должпи сс да ги IIЗВРlIlуваат во согнаспосз
со законот, така 111'1'0бсз оглед дали ОПРСДСлсно зсмjШIIТС пеко]
друг ор г а п 1'0 но дсл ип па ко р и сте и.о па пск ос л ипс ,
1I0СТОJl

CBIIJ(CIITlJpaIl)CTO ВО катастарскиот

операт

мора да СС врши

врз

осиова на правпито ОС(ЮПП ОД tIЛсп49 став З од Закопот за IIремс])
11 катастар
на зсмjllIIIТСТО,
Нрll J.lITO мора
Да НОСТОII lf
JlоследоваТСlIlIОСТ.

СО ОI'ЛСJ(на

како ПРII'IIIIШ за о}(БНВНII)С па
)кал6ата 'IУЖСIIJIОТ орган нансдуна дска измеНlIте 11во 0J\1I0C на
KII.6p.2435 КО Т., СС HjJllJCIIJI врз OCHOJНlна Ш1ЛIIДIIII правнн акти
11 со lIоследоватслност,
а во CIIJICIITCIIннтаму IIСМ(} "равсн акт за
О)РСМНII.е lIа зсмjlllllТСТО означсно со КП бр.2435, СУНОТ ННО('а
нска ТУ)КСIIIIОТ O})I'(l1I псмал аСIIОН за одбнвнн.с па )калбата,
ос06еllО HITO укажуван)ата
на Судот во IIРСТХОДIIО донсссната
IIресуна сс ОJ(IIссупаа токму на I10трсбаТtt за УТВрдуван,с на Toj
факт.
тоа 111'1'0
11ннтаму

ОН ТНСIIjJНЧIIJШ Сунот оцеНII дека нма
раЗГЛСНУВf1I1,е 11одлучуоан.е

КП.бр.2435 ](0 '1'..

по предметот

If

1I0ч)сба

тоа С(1МОПО ОДПОС 1((1

Пресуда на ВРХОВIIПОТ сун на РепуБЛlIка
У.бр.2796/98 ОД 28.10.199? ГОДJlна.
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ОД повторно

Македонпjа,

•~.
~.

59. Ор гпшгге иппл сж ии за гс опст скит е paUf)'f'lf lIC сс
евиастепи
да ОДllУ'lупаат, ОДIJОСНО да ('О утврдуваат
праното 113
по ситслиге
па праната на иецпижпостиге,
ТУ'<У по по гпсц 1111
(11)RП3Т3
1111 н сцп и ж по стит е , 11пп на
паппсж п о ст С само
заишиуваи.ето
113 III)ЩЩ КО., IIРСТХОДIIО треба да сс УТВРДСJlII 110
НСКОИ ОД IIравните
основи ОД член 58 ОД Звкоиот за IIPCMCI).,
натастар 11звиишувап.е па IIpalSa~~a 113 псдпижнпститс.

Од о бра з

11 О Ж

е

11 11 С

то:

ОН сп иситс 11(\ прсцмстот се глецн пека Рспубл ичката
геодетска УJlрана - Олдслепие за премер и катастар - В. , во

постапката

на иэ л а гв п.е п а поц агоппте ОД IIремсрот
на
псц впж постите
за ]{О И. попсп а ре шс п пе бр.llО2-207
ОД
05.02.1997 голпиа со кос е УТНРДСII(\ солржипата 11(\пелвижпостите
ПО 1I0JШСJlIIОТ лист бр.660, КО И. Koja СЕ состоп
ОД зсмриите
означспо со KI1Gp.343/3 "Ссло" нат по ПОПрНlIIlIН ОД 60 мстри
кн(\праТJlII, градежно пеиэграцепо земршгге. На онан непвижпост
е запишапо право на корпстен.с на 1101/3 1)(\ носителнтс на IIраното
11 'Гоа на С.Д.К. К.бр.98, на с.м.ц. К.бр.97 п па С.Г.Б. К.бр.261,
I\РЗ оснона па паспеяно
решепие О. 6р.75/96.
Против она решение, жалба пзjаrшл CMl(. и кон жалбата
приложил показ - договор З(\ купопродажба Он. бр. J 93/57 во ко]

како купувач

11(\

пепвижпиот

имот сс [анува неговпот татко.

Постапувагки по жалбата, првостепепиот орган но повторно
спровецсна постаика па излагаи.е па [авен увип ва податоците ОД
прсмсрот попсп PCHICIlIIC бр.llО2-207 ОД30.09.1997 година, со кое,
на lIнца:г(\ C.J_~.K,С.М.lД JI С.Г.Б. J СJlТСод село И. J ИМ УТВРДIlЛ
право

lIа

КОРIIСТСII>С

на грапеЖIlО

НСJlзгр(\депо

.

зеМJlIlIIТС

до

заnедено па КП.бр.343/J IЮ МССТО ВlIкано "Село" нат
DO ПОВРНIIIII(\ од 60 мстрп кпапраl11l1 на Сllте троjц(\ по 1/3 IIдеален
дел. Праното го УТПРДJlЛпрз оснона lIа IIзпеДСНJIдокази (Пл.бр.660
од 12.12.1996 година JI Гlл.бр.660 од 23.09.1980 ГОДlIна, СТРУЧСllпаод
ОД 09.07.1997 година, пресуда Гlбр.235/85 JI Гж.бр.470/96).
Жалбата IIзjю}еJl8 ПРОТ118 она реlllсппе ОДC.l_~., ТУЖСI1J10Т
орган ja ОТtj)РЛIIЛ како )JедоrrУl1ггепа nODIfKYH(\jKII се па члсн 71
етап 2 од Закопот за премер, катастар 11 З(\ПJlJJJупаlье 11(\ праnата
ОДЗСМall)С,

на

JJСДВII)КIIОС11IТС.
.1
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IIllJHC цс к а СО оспорсиого

СУНОТ

С по врспеп

PCHICIIJlC

закопот.

ре шс ии с-го бр:l102-207

од 30.09.1997
година
првостспс ииот орган го ДОНСЛ врз основа па чпеп 236 стан 111 3 ОД
Закопот за општата управна поставка, СI10ре!~ ко], ако оргаllОТ
111'1'0 го )~oпсл рс ше иис то на [пе 110 по ПОД ж ан бата
де ка
спровсцснвта ностацка била нсцелоспа, а дека тоа можело ла биде
ОД нлнjаllllС
ВjJЗ решаван.сто на работата то] може постапката да
[а иаиопол пи согл аспо со опрелбите на ово] закон, а спорсд
резултатот ОД палополнетата постапка, органат пгго 1'0 цопел
решсписто може во грапппптс на барагьето па страпката да ja
PCIIIII работата JЮJIIНIКУ 11 со ново рсшсние да го замспи рсшението
ППО СС побива со жалбата. Тоа значи цска опа решепие требапо
да прстставува само зимспа па претхоцното решсипе бр.l1 02-207
11ЫС1l0,

од 05.02.1997

година,

олиоспо

11

повото

можело да сс

рсшсппс

опиесува само на утврнувагье

на сопржипа на пспвижпостигс
пописпио-г 11ист IJ занишувип.с на правата па тие пепвижиости

по
врз

осиова на правшггс основи ОД ЧЛСН 58 ОД Закопот за премер,
катастар JI заиишувап.е на правата на псдвижпостите ('1 Службс 11
всспик па СРМ" бр.27/86 11 17/91). Опа, затоа што 110 паплсжпост
на Реиубличкнта ГCOHCTC~(\ управа нс е да О]\JIУЧУШl ОДIIОСIlО да го
утврцува IlрlНЮТО на 1I0СIIТСЛIIте на правата II(} IIСДШ(ЖIIОСТIIТС,
туку
ВО НОJ'ЛСД па нраната
па lIеДВIIЖIIОСТIIТС,
СОГllаСIIО со
одренбllТС на OBOj закон,

на права
ОСIIОШ(

KOIlIlPCTXOHIIO МОр(}

ОН

ЧЛСН

()Tt)'

правата

'IУЖСIШОТ opl'all

кога

од Законот

само

заlllllнуваll,С

по ПСКОII ОН

IIJH\BIIIITC

t't

ка, IIРВОСТСIIСIllIOТ oРl'ап IIОГРСllШЛ кога сс ВIIУlIlТJlЛ
3(1

OCTaBlIJ1

па се УТВРДСIlII

58 од Заковот.

но ОДllучуваll)С

го

надлеЖIIОСТ е

IIсjЗllllа

по
за

Сllла,

на

такпото

IIСОСllопаllО

премер,

катастар

IIСДIJ,IIЖIIОСТIIТС, (, JlОГРСJlIIIЛ

11

PCIlICIIIlC lIа НРВОСТСIIСНПОТ орган
ПОВJlкуваjКII

сс па члсн

11 заlllllпуван,с

на

7 J стап 2

правата

па

IIСJ\ВIIЖ IIОСТIIТС.

Судот паjде дека нма 1I0'llJсба од повторно
ра3ГJlСПУIН1Н)С
11ОДJlучупан)е 110прсдметот, порадп ПГГОоспорсното
()Д ТИС ПРIIЧШШ,

PCIIICIIIIC го IIOIllI1I1TII.
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,
!

Врз осиопа па изиссепото,
2

он

Закопот за Уllрашштс

СУНОТ согиасно со чпси 42 стан
СIJOРОJШ опиучи како во JIзрската па

пресуиата.
Пресупа на Врхошшот
суп п а Република
у .бр.l 044/98 од 24.06.1999 голина.

Максцони]«,

БО. Векс запишапата 11(111)(1111113 на зсм] иштс 113 сцпо лице
IIC МОЖС да сс избрише 11 запише на друго лице, како исправап.е
па техпичка ГРСШ ка.
Он о бра

з л () ж с

Од списитс
06.06.1997 гоципа

11 JI

е т о:

IIРСДМСТОТсс гледа дСК" тужи'гслот па
во постаика 11" опржуваи-е па ирсмсрот 11
катастарот
па непвижпостите
за КО К. по првостеlIСI~1I0Т ОРГ(111
поцпсп баран.с за исправка
на попршипата
па КI1.бр.l ')346,
граПСЖIIН

Н(\

пзграденн

lIаrцсла

на У1l."6. К." КО К, со тоа IIIТО

површипата
НаП вицот ОПсеверпата
CTpftlla па парцелата
разцвогува со К.П.бр.13345, да сс запише на негово име.

по упрапната

постаика

е утврпепо пска повришпата

пгго Jft

на ко]а

се опнесува баран.сто ва ТУЖIIТСЛОТ е веке запишапа во 11моги 1101'
лист на исговиот СОССНИ. Е. 11нека зпшппапите состогби по
имотиист ЛИСТ 6р.3908 (С. Е.) 11 во имотипот лист бр.3907 (И. Б.)
произлегупаат ОД утврпените состорби во постапката 'Н\ IIЗJI агшье
.
на Jal\CII ушщ на 1I0ДftТОЦIIте од прсмсрот па IJСJ\ПJlЖIJОСТIП'Ссо
утврдупаll)С на праната на НСДВJIЖПОСТJlТС,со PCllICJJJlJft донссепп
но таа 1I0стапка, согласно со члеll 70 од Законот 3" IIрСМСр,
катастар 11заПШI1УВftll)С на прапата на IIСДШIЖIIОС'IlIТС ("СllужБСII
BCCIIIIK
на СРМ" 6р.27/86 11 17/91) 11 прз ОСllопа на праПllа
докумснтаЦJljа Koja била ПРIIJJожепз по таи постапка.
ИмаjКII ja ПРС1\ВIIД ваквата
состоjба
11(\ раБОТJlте
110
предмстат, Супот паj,\с дска органпте по постанката праПIIЛl10
заКJlУЧllле дека барав)ста 11" ТУЖl1телот пе МОЖС Hft се рсншва
како IIспрапаll)С па ГPCIHKa. Опн, затоа ПIТO, соглаСIIО со член 84
ОД означеНIIОТ заКОII, по npIlJeIJJCTO ла раБОТJlте IHl ОПР)J(упан)ето
i
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I
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I
I
I
I
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на IIР<":МСРОТ п KaTlleTapOT па псдвиж иоститс, гсодстск ати Уllрана
)'Н OTCTpallYBa YTBPHCJlIIТC тсхппчкп llJCJ11KII и пропусти напраВСIIИ
снимап.его па пенвиж ностите , а эаппнпппггс состогби во
коп крсппют случа], според мислсп.ето на Сулот, IIС можат да сс
попвсцат поц поимст техничка грСlIlка или "~pollyeT, 'IУКУ ПОппвпа

СО

измспа

да ДОJде само врз осиова на' IIOB правси оспов, во
емнела на члсн 58 ОН пстиот знкоп.
СО 01'1IС)\на пзпссепото, СУДОТ оцени цска тужсннот орган
оцлучи.п во соги асиост со закопот кога ja одбпл жалбата
како
МОЖС

. JlCOCIIOBftlla.

Просуна на Врхо шшот сун
у .бр.2650/98 ОД 28.10.1999 гошшн.

на

Републпка

Макецони]»,

61. Рсшепие за одобрсна 1I01llншка па обjСКТII, бсз ностосп.е
на ОСJlОВII3Пl l'раДСЖllа донумснтаци]« за изгранба на тис обjСКТII
(одобрСIШС за I'l'адfiа 11нру г а градсжиа Дnl<Уl\lСlпаl~lIjа)t
нс може
)\а сс смига зв праНСIJ ОСНОв за З3НJllIIунан.с па IIраното па
сопствспост 110 катастарот па псдвижппститс,
(JH о бра

:3 11 О Ж С 11 11 С

то:

'"

()н описптс
баРНII>С катаетарот

11(:\

прсцмстот сс глспа цска

IIОДIIСЛС

IIpIljaBa НО IIрвоеТСПСlIIlОТ ОРГПII зн заПJIIIIУВtllI,С по
на IIСДВlIЖIIОСТIIТС зLt КО l~.• право 11а' СОllеТНСJlОСТIШ

llOMOII ШIIТС JlРОСТОРIIII1I31'раДСIIIIIЮ

зграна на
Со

ТУЖIIТСlIlIТС

Уllllца

"П.М." бр.4

по

дворното

С.

НРПОСТСIIСIIOТОРСШСНJlе, кос

на ОНРЖУНtllI>С lIа IIРС мсрот

МССТОна стаllбсната

с

донессно

по 1I0СТНIIката

катнстарот lIа IIСНI\JlЖ IJOCTIITC, е
онбllСIIО бараll>СТО :щ ЗЮIШllупаll,С на праното па СОIIСТНСIIОСТ.а
обjСКТJlТС па Кн бр.12218 за"КОII сс ОДlIссуна бнраll.сто
на
ТУЖIIТСJlIIТС,
СС СПIIДСIIТllраJlII еоглнеJIО со члсн 54 етап 2 ОД
ЗаКОIIОТ за

ПрСМСР,

IIСJ,ВJlЖJlоеТIIТС

во

JI

кнтаст"р
папо

11 ЗсНllIlНУВflП,С

оформени

на

еНIfДСIIТПИ

нрават"

па

ЛПСТОВII

на

IIмаТСJlIIТС 11"111СобjСКТII, како 111'1'0 е навсДсно по ставот ИИ ОД
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\

---lI:JpCKaTaна првостспспо'го

PCIIICIIHC.,] [рвостепсииот

опл учп л затоя 111'1'0 ТУЖIIТСJJIIТС

правото

на сопствспост

НС поцисле

0PI';\)( така

нравсн ос нов за

на ТНС обjСКТII.

Спорел 'шен 58 стан 1 оп Закопот за ЩJСt-.lСР,к()тастар JI
эапшпувап.е на вравата на пспвижпоститсгСлужбсп
веспик на
СРМ"
бр.27/8б
JI 17/91),
э а п и гп у в а и.е то на пр а ин тн
(1<1
псдвижпостпте во катастарот на нецвпжиосттггс сс прпш В{)]

"
"

осиова на испрнви составсни но энкопскп
праВОСJlJllI1I СУНСКIIоплукп пзакон или оплука

IIJ)()IIHIII<1

форма,

на црж авсн орган.
Според ч л е п 54 ОД и ст п ог закон,
по к а гас гн ро т н а
псцпижиоститс сс свпцсптираат
11бссправпо изграцсшггс обjСКТII,

но имателот на беспраппо
'i

I

IIзгра~еJiIlОТ

обjскт со евинептирагьсто

нс стскпува нрава Н(1 сопствепост.
СО оглец 1I11 тоа што тужптсл нтс за правото на сиорните
обjСКТJJ
нс поцисле пр("шспОСНОВ во смисли на член 58 стан 1 ОД
озпачсппот закон, Суцот lIajHe цска тужепиот орган оллучпл 1\0
согласпост со закопот кога ja одбил жалбата како неоспована.
При онлучувап.сто Супот 1'11 цепеше павоците во тужбата
дека обjСКТIIТС на кои сс описсува барап.ето иа ТУЖIIТСJIJIТС сс
изгранепи како помошии об'[скти YJlITC во 1964 гоцппа, цска па
асрофотограМСТРJlската
СНlIмка IIC СС 1I(10fалс бндеjКII бнлс
изграl{СIIJI после IIЗПРПJСJlОТО СJШМaJJ)С, а HCKt\ по 1994 ГОJ\ШJa од
1J1lДЛСЖIIIIОТорган за урбаI1пзам 11граJ\СЖIIПIlJТВО, со РСIlIСIIПС

бр.34-09-2219

ОД

08.04.1994

ГОДJlIJt\

11М

е одобрена

па

1I0прпnка

обjСКТJlТС, но lIаjпс дека нс можат да ДОJ1СДllТ ДО 1I01lllaКlНl одлука
со оглед па (IHIKТOTIIJТO ТУЖIJТСJJIIТСза пр("шото на СОВСТВСНОСТ
вс
ПРПllаl'аат
правен ОСIIОН во смнела JJit '(лен 58 ОП Зl\КОIJОТ.
РС[llеllllето

Зt\

одобрената

ПОllравка П3 обjСКТIIТС бсз 1I0СТОСJI,С
ГРl\J\сжва ДОКУМСlIт(}цпjа (одобренве з~ ГР(l){ба),IIC

lJa ОСIlОШIата
може да се смета

нравен ОСIЮВ 0]\ '111СII 58 ОД Законот.
Врз ОСllоиа на изнссеното, Судот СОГЛl\СIIО со ЧЛСН 42 СТllП 2
од ЗаКОIIО~ за YIlPHIHIIIТC спорови ОДJJУЧJl како по Jlзрек(\т(\ па
Зll

прссудата.

Ilрссуда па ВРХОВПIIОТ суд па РСIJуБЛJlка
У.бр.747/98 ОД 31.03.1999 ГОДlIна.

MaKCJ\Ollllja,
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62. Но и о ст а икат а и а з аи и ш ув а и.с и а п р аиа т а на
пецииэкпо ститс но натастарот 118 псдвижноститс,
IIC мож е да сс
впсппсгаиупаат COCOIICTI~CIIII'll(l1 одипси ако според IIР аш 111от ОСНО.!
за правптп, такни ОДIIОClI I1С ппсто] ат.
Он о 6 раз

JI О Ж

е 11 JI е т о:

Првостспсшггс PCJlIClIlIja }~IJ.бр.31/1, Цп.бр.З 1/2 JI J~II.бр.31,
сптс он 29.09.1998 година, СС цоиессии во постапката па излиган.е
на j,ШСII увиц на попа-гоците од прсмсрот на псивижпоститс,
со
утврпувагьс па правата на пспвижиостигс
за КО З ..
Правата на пснвпжностпте во означсиите три рсгпсии]» па
приостепспиот орган сс знипшапи врз осиова на посеновси ЛНСТ
бр.80 К() З. 11 рСШСНIIС
0.6р.211/93
ОД 24.04.1993
гоцппа па
Ошитипскпот СУН ВО С.
Тужитслитс
1'11 оспоруваат
рсшепигата, ОП причипи што
фак-ги чк ага состоjба по поглсц на иоврпши ата на опде ппи
катастарски парцеви НС била праВIIЛНО утврпспа 11 затоа 111'1'0 па
ЗСМjlllllТСТО
пгго С угврцсио како СОПРЖllllава 1I01lJlСIШТС пистови
бр.268 11269, без иравси основ, како сосопствепик СОтуж итсп ите
е зашипина Република Максцопп]в.
Тужснпот орпш ja оцбил жилбата како псосповаиа, IIplllHTO
ВО ПОГЛСД на з апшпаната
површипа на пепвпжпосгите 111'1'0СС
.
YTBPHCIlII како соцржипи па 03I1а'lСIIПТС IJОIIIIСIШ JlIICTOBII, нал JaclJo
111I0нроБIIО обраЗЛОЖСIIIIС. МС('утоа, во ОСJlОрСIIОТ'ОPCIIICIIIIC нс е
}\<щеll ОJ\П)ПОР lIа наВОДlIте во жал6ата,
кога 11врз оснона на Koj
правсн
ОСНОВ РСllуБЛlIка
МаКСПОНlljа
с ЗННJllllаllа
како
COCOIICTBCJlIIK

61'.268

со

11 269.
Со оглсн

118зеМJIШIТСТОВО IIОIJПСII НТС ЛIIСТОШI

ТУЖIIТСЛlIте

245 CTi1B 2 ОД 3аКОIIОТ за
ОШllтата УЩНШllапоставка, во 06раЗЛОЖСIIIIСТО на ПТОРОСТСIIСIIОТО
PCIIICIIIIC морнат да ССоцснат 11СlIте IJaBO/\1I ОД жалбата, а 'JУЖСIIII0Т
opl'all
со

lIа тоа 111'1'0
според

ВО OCIIOPCIIOTOPCIlICIIIIC

оспорсното

РСIIIСIIПС

ЧЛСII

нс lIосташtЛ

така,

СУДОТ OI~CJlII дека

С попреден закопот.

При одлучуваn.сто,

Судот го

IIМCiJПС

преДВIIД делот

ОД

обраJJlожеllllет(~ lНl ОСIIОРСIIОТО PCIJlCllIlC, во Koj ТУЖСIIIIОТ орган
по прскн СО ОСПОРУIНtll)СТОпа заПllIJJallllТС права сс ПОВlIкува па
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член 71 стан 2 он Законот за нрсмср, катастар 11 запшиуван.с пи
правата на псдвижпостите ("СJlужGСII веспик на СГМ" бр. 27/86 11
17/91), 110 то а оGраЗJlОЖСНJlС не можеше да го ирифати
како
опгоиор 11(\ па воц пте во ж ал бага, затоа што туж итсл итс го

оспоруваат сосопствспичкиот оцпос IIIТО приостспепиот орган го
воспоставил МС{У 11111\ 11 Република Макепоии]а, без па постои
правси оспов за такна сосопствспост.
СО огпсц на '1'0(1 што ВО озпачсппте првостспспи рсшспи]а
како правпи основи 3(1 зппишувап.е на правата се навсцепи само
поссцовииот лист 61'.80 КО з. п оставипското PCIJtCIIJIC О.бр.211/
93 он 24.04.1993 гоципа, во КОII Републпка Макепопи] а не е
павсцспа како сосопствспик на питу ециа катастарска паРI~ела, а
првостсиспиот орган сспак ja запишап како посител на право ва
сосопствспост
на земршгге 130 исти пописпи листови, засдпо со
тужи-гелпте, тужспиот орган го остапил без опговор IIраШ:\II)СТО
како поишо ДО воспоставувагье па такпа состоjба по катастарот

па пецвпжпостите

за

}(О

з..

Ваквата состогба, спорел миснеп.ето па Суцот бил должсн
да [а разрюпи тужепиот орган, со тоа 111ТО даде ОДГОВОР на сите
папопи по жалбата.

ке

Пресупа

на Врховпиот

суц на Република

Макецоии]а,

у .бр.3192/98 од 25.02.1999 година.

63. Пригеворот

па лицсто

КОС

било

3311111113110
како I{()IНIСIШК

I(,атастзрска СПJlДСIII~lIjа, а IIC бilJ10 J1()I1IIIШJlО Ю11(,О
странка по IIOCTlIIIK3T3 lIa Ilзлаr'аll»С, трсба
бидс IIрНфllТСII 11110
IIСГОда сс рсшuпа ЮН(О 110 IIРСДЛОГ за IICНJторупап.с 113ПОСТ31IК3Т8,
СОl'лаСII() со 'шсн 249 СТIJН t точка 9 од 3акопот за Оlllllтата управна

по

IIOCTojll3Ta

да

IIOCT1t1IKa.

Од о бра

зло

ж е

11 JI С

ТО:

Од СIIItСItТС па прспмстот сс ГЛСД(1дска СОРСIIЮJlJlС0.бр.30 1/
67 од 06.07.1967 годнна па ОПl1ГfИIIСКIIОТ суд с. била расправепа
ОСТЗDIIJlата па

I10коjПIlОТ м.А

ОД

С. JI за

заКОIIСКП паСJJСНIIПI\1I lIа

I

315

II '
\

'

I
I

I
I
I
I
I
.
I
I
I
I
I
I
I

имогот

опфнгсп во поссновпиог лист fip.8784 бплс огл асспи

нсговати

СОНРУ1'аE .М. п

нсговитс

цспа

Х.Т,

в.м 11l\1.tvl. СНТС Н(1

1/4 пси.
НСТО така ан сппсгггс на IlPC){MCTOT сс гпснн цска НО 1995
г оц и н а
катастарската
lIаJН\СЛf1 броj 6359/3 КО С. б пл я
евипс IITII ра 11а во поссцовниот
ЛIIСТ
бр'()j 8784 нрэ ОСIIО ва на
оз инчспо то паслснно
pCIIICIIIIC, на
ЧСТJlРIIТС и аслсцп ици на
покош IIОТ М.Л. па 110 1/4 ицсалсп НСЛ. Па 04.10.1995 годпиа ,кога
со рсшспие бро] 10-2341 од 04.10.1995 година ("СлужБСlI BCCIIIIK
на РМ" бр.46/95) стани во IJplfMClla катастарот на нсдпижпостите
за НСЛ ОН порнпсишата КО С., согпаспо СО Закопот 3{\ прсмср,
катастар
и заппшувап.с
па правата на псцвпжпоститс ("СлужБСIl
веспик на СРМ" бр.27/86 Jf 17/91), била IIЗВРlIlсна пова пумсра Цlljа
на катастпрскитс
парцели,
па, МС('У другите JI КП.бр.6359/3 КО
С. нрсста 11(111 а на постои, СО сно РСНУва н.с на попатошггс
оп
служ бсиига свидсппи]»
611110 утирдепо
/(CKll оваа катастарска
110

-,

lIapl\CJla

оцго внр а во псло ст

на

КI1.бр.5297

КО 1_(.. Ов аа

катастарска

парцсл а во постапката па излягап-е на JаПСII ушщ на
поиатошггс ОД IIРСМСРОТ на пснвпжносттггс, бип а утпрцспа са
икузши 1I0ВР"IШI(t ОД 336 м2 О){ КОII 242 м2 1\ВОР и 94 м2 3Cl\fjIlJJlTC
НО/( 31'lнща, за 1111111(11111
ВО JlMUTIIIIOT 11JlСТ броj
1033 на Tpojl\a
lIаСJlСНlIIlЦII на НСJI од 110 1/3. 'Гоа с сторсно
врз OCIIOBa на
ОСТ;ШШIСКО РСНIСШIС О.бр.30 1/67 ОД 06.07.1967 ГОДllllа , IIРНЛОЖСIIО
како
I\ОКlП но IIOCTallKHTa
на 1Iзлагнн.С
, со КОС, како
заКОIIСКII
IIClСJlСI\III1I\1I на 110KOjllllOT f\1.Л. сс оглаССНII IIсп)вата СОllруга Е. JI
IIСГОВIIТС неца В 11 ~. на 110 1/3 lIдсаЛСII ДСЛ ОД IIреПМСТllата
катастарска
парцела. OBOj факт органитс
го УТВРДIIJlС со УНII/{ но
JlРСНМСТОТ ДII.бр.12115/89 оформен
ПО 1l0CT(HIKaTa на JlJлаПНLС.
rla ден 27.11.1997 ГОДlIна ТУ:ЖIIТСJJката Х.Т О}( С. , поДнсла
НРIlf'()fЮР на JlЗВРПIСIIIIОТ УШIС во катастарот
lIa JlС}{ШIЖIlОСТlIте
эа КО 1_(.J1 на КГI.бр.5297 11КОIlПРIJI'ОНОРОТ ПРНЛОЖllла ОСТllIШIIСКО
pClIlCIIIJC СОНСТ 6poj НlIста

дата

ita

ДОllссупан.с

If на IIраПОСIIЛIlОСТ

K(lKO 11PClIlCIIIICTO кос б.I1IО ПРIUlОЖСIIО по IIостаJlката
lIа IIзлаган.с,
СО CHIIHC'I11Clla раЭЛJlка нrro по ова РСIIJСIПIС за заКОJlСКlllIаСЛСДlIlIЦJl
на I10KOjIlJlOT М.А. бнлс огласени 4 ЛИЦ3 Н3 дел по 1/4.

ОргаНJlте ВО 1I0C'nHIKaTa нригопорот
IIСОСIIОВ3Н
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, ПРlJфакаjКJI

дска ПО постанката

па Х.Т. го одбllJJС како
на JlзлаГaJl,С па JaBell

~:

',~
,

УВJlП

ОД IIРСМСРОТ

на пода-топите

JI YTBP,~YBaJf.CTO

на IIраната

псивиж постнтс заппшуван.сто С II3ПРIIIСIIОво согласпост

СО

на

члсн

58 ОД Закопот. а пссовпагап.сто
на ДВСТСнаслецпи рсгпепи]» ,
односпо УТПРНУВl1I1)СТОна фактот дали е законски инслсдпик на
покоригот 111111НС, тужителкнга треба па го покаже но постаика
вред падлежипот
сун ,со пгго супската оцлук» 611 "рсставувпла

правен оспов за промена но катастарот

па пепвижпоститс

за КО

l(. .
Оцснувагкп jn аакошгтоста
паога дека

"

"

НСТОТО

с э асповаио

на оспорспото

рСlIIСШIС, Сулот
ня нспотпоппо УТВРНСJI{) фактичка

состогба и I10ГРСJ.lIIIЯ ПРПМСJ((l на материрппшот закон.
И мспо.по ко 11KPCTIIIIOT случа] е песпорно дека до 1995 година
IIредмстннта
к ат яст арск а JIЯРI~СJl(\ била е випе птн р а па во
иосецовниот ЛНСТ бр. 8784 КО С. врз основа пв паслсиио РСJJIСIШС
на чстворпца паспсдници па покоргиот l\1.Л. 11, МС {-уцругитс, 11
4 ДСЛОН посец ОД опна катастнрска иарцела 61111а СВlЩСJlТНР(1l1а на
тужителката.Тоа 311(1'111 цска промспата е настапата но постапката
па излаган.е па [авеп ушщ на податопите 0]\ нрсмсрот кога нравата
на

ирспме тп ата псппи жпост

наслсдпото
Трll

Лllца.
Од

рс11гепис

бпп е утврнени

со кос зя эакоиски

НРIIЛОЖСIIIIТС

ДостаВIIIIЦII,

пислецпппи

HOIlIICIIII

вр:) о сно иа на
бнлс оглаССlI1I

ЛIIСТОВIIкако

JI

01(

заllllСIШКОТ за тскот па IIзлагаll,СТО, сс глсна дска ТУЖIIТСJIката
IЮОIIIIIТО нс бllла ПОВlIкяilа во постапката
на IIзлнгаll.сто
lIa jпвсп
УВIIД 11ft IJOHa1'OI~IITCза IIСДВJlЖIIОСТJlТС,
нако, соглаСIIО со 'llICII 64од Законот за прсмср. катастпр JI ЗrНIIIIНУВ(1I1,С11(1правата Ilf}
JJСДВJlЖIIОСТIIТС, ОРП1l10Т 61111ДОЛЖСII J~aго сторн 1'оа .

Он одрсд6ата,

пак, на члсв

65 ОД опоj

закон,

Jacllo

IIРОlIзлсгува

дска OpralJOT с должен да ГlI ПОJНfК(\ како СТj1(ШКII
Лllцата кон сс ЗaIlIIIШIlJI1 како КОРIIСJlШЩ во lIocTojllaTa катастарска
еВJlНСIIЦJljа,IIpll IIJTO, ако JI на DTOPIIOTписмен 110JНlKlIe доjпнт па
I1злаган,сто, правото на IIСДВJlЖlюста KOjH с "рснмст на IIJЛНГНН)С1'О
СС заllllll1ува врз основа на по}\аТОЦIIТСод lIостоjllята катастпрска
СnПДСПЦIIJа.

Со оглед lIа 1'0(\ lHTOпо lJocTojllaTa кнтастарска СПЩ(СJlцнjа
како КОРНСIIIIК па КГI.бр.6359/3 ](0 С. па 1/4 IIдеалсн дел била
З3ПIIIJ'3113 JI ТУЖJlтелката,
органот
БJlЛ должсн 11IfС(\ ДЯ j(\ повпка
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на

к ак о CTpallKa во постанката
на изпагап.с, за
ги зя: IITIIТJIсвоите
нрава и IIIIТСРССJl. Л 61щсjКII тоа НС с СТОРСНО, 0Pl'aIIOT трсбало

псгзин

пог

IJРНГОВОР

на гоприфатп

11РСIIl(1ва

како

НРС}(ЛОI' за

IJOBTopYBall,c на постапк ата, согласпо со член 249 то чк а 9 ОД
Законо')' за опппата у"раllllа постаики. според ко] постапката КС
сс 1I0ВТОРН (!КО на лицсто кос трсбало да учестиува во спогство па
CTpallKa, нс му била данева можпост да учествува по постапката.
Ова, з а то а што оцрсибитс
па Зпкопот за о ппггага управна
постапка, СС иримспуваат 11 во поста 11ката на IIремсрот, катастарот

11 звпигиувап.е-го на правата

на псцпижн остите,

како 111'1'0 е

во чл сп 13 ОД Зв копо т за прсмср, катастар
11
запишупан.с на прапата на псдвижностите.
Врз основа на наведеното,
СУНОТ согпаспо со член 39 стан
2 од Заковат за УНРЮНIIIТС СПОрОВII оплучи КНКО но Jlзреката на
НРСДВIIНСIlО

IIресуната.
Пресуда па Врхоиипо-г суд на Ре публ 11 ка Македоии]а,
У.бр.1550/98 ОД 24.06.1999 годинв.

64. Само

110 носта нката

на излага Н.С 11а jаПСII уп ИД па

за исцвижиостиге, 111)апото па жалба с
OI'ft111l1l'lCIIO на п од ат о ц ит е ад IIPCMCI)OT
11 катастарското
пецатпцитс

ОД

прсмсрот

КJШСJfран.с на зем] ипггсто, а такпп Оll)аIlIlЧУIННI.с НСС IJРСДПIIДСIIО
1'0 по сгапката
па ОДРЖУllаlJ.с па JlPCMCPOT
11 катастарот
па
11СД))ижио ститс.

Он

О

бра з

JI

о

Ж

с

11 11 е ТО:

Оц списите на нрсдмстот
pelllCHIIC
с донесено ВО постаllка

се гледа дека првостспспото
на ОДРЖУН(lIl)С на прсмсрот
11
катастарот
на IIСДВlIЖIlОСТlIте за КО L(. J по СПРОВСДСIIi\ поставка
по бараll,8та lIодпесеПII од Тргопското пре71lрпjатнс "0."](. J~.O.O

с.

11странското

ПРППIlО

Лllце Тргопското претпрпjаТIIС

за 1131\fCIIH во катастарот на IJСДШf}КIIОС11IТС по
КС) 1.(. I~ДС1l0ВlШОТ обjект на таа Iшрцсла.
>....
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:

ОДIfОС

"О" од Б.

на Кllбр.9463

Во точка

J

ОД

дпспозитиво-г

на решенис-го

С

утпрце.и»

соцрж ппата па пспвижиостите во имотеи лист бро] 15090 КО Ц.
11таа соцржипа С обjсктот ко] сс паога на КПGр.9463. а како
носител на ПРШ10ТОна СОПСТВСНОСТН3 обjсктот е запишапо
T.I1
"О." К. J~.O.O. С..
точката 4 од диспозитпвот па тоа решение, па дел
ко] се паога на КГlбр.9463 (изграден без градежна

СПОРСД

од обjектот

ДОКУМСlIтацнjа), пе се запишува

правото

па сопствепост, туку
евидеитеи лист, на "О." К. ДОО С.

СС

евпдептираат по ПОВ
Спорен точка 5 од решението, на пецвижпостите 11(1 кон С
эаппшано правото Н3 сопствепост, пема ограпичуван.а сврзапи
со распопагатьето 11(\ псцвижиостите.
Против решспието
на првостепепио г орган жалба попнеп
Гавпиот нрапобрапнтсл
на Република Макецопирг, во ко]», мегу
другото,
па вспува пека во првостепепата
поставка
пе сс
почитували ввжсчките
прописи во ПОГЛСД па позволепоста
па

пром:стот

- пренос

на СОllСТПСlIlIЧКJlТС прява,

ОДIIОСПО

првостепсппот
орган нс го утврдил третмапот на неДВIIЖIIПОТ
IIМОТшто С предмет 11(1 запишувагьс на правата во катастарот на
пенвижпости-ге - дали нмотот што е вложен од страиското правно
лице има третмап на РСГJlстрнран имот па страпеко правно лице
на територшата на Република Макепопи]», со оглед на члспот 15
од Актот за осповап.е па 'Грговското претпригатис "О." К JU~O
според ко] осповачот (ТГI "О" - Б.) го запржува
правото па
сопствспост
на средствата
кон се ВJlОЖСIIII во ОСIIоваll,С на

ПРСТПРJlJНТIIСТО
..
со оспорсното РСИ.IСIIIIС ja О'пl>РЛllll жалбата
како IIСДОIlУIIГГСII(\, 1I0ВIIкупаjкн се па член 71 стан 2 од Законот
эа прсмср, катастар 11заШНIlУВНII.с на правата па IIс/tfilIЖIIОСТIIТС
Ту>кеIlIlОТ орпш

("СлужБСJl

ВССIIIIК

на СРМ" бр.27/86

11

17/91).

Судот IH\o{'a нека ОСJfОРСПОТО реIIIСПJlС е засноваво
на
1I0ГРСllша прпмсна па закопот.
Имсно, заППlllУ1Н11I)ето на правата lIа UСДВIlЖIIОСТJlТСво
KOIlKpe I11J10T СJlучаj е IIЗВРIJJеllО ПО поставката
па ОДРЖУПШJ,епа
прсмсрот JI катастарот ва IIСДВIIЖIIОСlllТС11 во таа поста нка, IIITO
е разбнрлпво, ЗCtКОJlОТ не го ОГРCtllllчува правото lIа ЖCtлба само
па подаТОI\lIте од нрсмсрот J[ ОД катастаРСКОl'О кл аСIlРПIJ)Сна
r
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зсмрпигсго,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
3

I

како

111"1'0 с

СТОРСIIО ВО чпсп 71 стан 2, 01\110(;110 IЮ
пслот ОД закоиот КО] се ~ЩlIссуна ва устаповуван.ето Н(\ катастарот
на нсцвижпоститс.
Тоа.лпто во коикрстпиот случа] не биле
заиишапи правата П3 псдвижностите па спориптс обjСКТllllораДIl
што постапката морала да се воци по согласпост со член 105 ОД

Правилиикот за пачипот

опржуваи-с ва премсрот 11 катастарот
на псцвижностите ("Слу)кGСII песпик На РМ" бр.62/95) ко], пак, за
тис СJlУ'I(Ш Уllзтуна на примспа па Пра вил 1111
КОТ за на '1111101' и
ностанката
п а из л агигьс 113 [нвсп увпи и а иопа гоцпте за
иеивижиоститс
("СлужБСIl веспик на СГМ" бр.5/88), според
мпслси.ето на Су дот, нс може па биде оспов зи ПРIlr-.1сна на чпсп
71 сгав 2 од Звкопот, ОДIIОСIIО не МОЖС да бппс ОСНоп за
иск.и учуваи,е на правото на жалба против решспи]а 11(1'0 сс
цолссуваат по постаика на одр)купаll.С на прсмсрот 11катастарот
на пснвиж ностптс,
поссбпо пгго туж сн иот орган за СНОСТО
стогалинггс поага

11(1

ОД опрецбитс

на оэпачсиитс правилпици.

Оттука, Суцот смста дека туженпог орган го повредил
закопот кога ja отфрпил жалбата К(1КОпсцопуштспа.
ОП друга страна, па хо ж ап бв т а ja огф р л пл како
нсдопушгепа.лужсниот
оргап но образложсписто на оспорсното
PCJlICIIJlC
се впуштпп по оценка на праВllат(\ покуме птацп]а
прнложсна
од страНКlIте 11 папю п дека првостспсииот орган
IIраВIIЛ110 ги оцеНIIЛ докаЗJlте
11дека РС[IIСIIJlСТО с заСJJовано
па
IIраВJlJlIJО н ЦСЛОСIlО утnрдеllа фаКТll'Iка
состоjба 11 праВlJлна
I1РIIМСllа lIа законот. ТаКlшта
IJРОТJlНРСЧIJОСТ Mel-y ДIIСIIОЗJlТIШОТ
11 обраЗЛОЖСПllето
на ОСПОРСIIОТОPCIIICIIIIC значи повреда на
.
11 ра в 1111 ата 11 а 11 оста 11ка та, зато а
IIITO, а ко J а с мс тал за
IIСДОI1УНГГСllа жалбата,
'IУЖСIIIIОТ ОРГНIIнс смссл да сс nlJYlJlTII 11
НО оцеJIка па праПJll1110ста 11(\обжалсното
pCJJ)CIIIIC.
Со оглед на ссто IIЗЛОЖСНО, СУДОТ llajHe дска нма потрсба
ОД JlОВТОРНО

ОДЛУ'(УIН11I)С

по

прсдмстот

Прll 1111'0 ТУЖСJll10Т

орган

да ги Jlма предвид укажуваll)ата
11 IIравното сфакаllJС на Судот
дадсни во ооаа пресуда, а тоа значи дска жалбата треба да ja смета
за ДОIlУIlIтспа JI па се nПУIПТIIво оценка па СIIТСна ВОДII по жалбата
и

откако

заКОllJ1та

320

11НОКJlIШО

одлука.

ке ГII провери

JI

оценн, да донесс

праВИЛllа

11

:.~

Врз основа на изпссспото, Суцот согиасно
од Закопот за управппте спорови, оцлучи како
пресудата.
Пресупа

У.бр.1427/98

ОД

чпсп 39 стан 2
во Jlзрската ва

СО

па Врховпиот СУЛ на" Република
14.01.1999 гоципа.

Макепони]а,

65. J~o по 1111 IIIтупа п.е 11 а пра п о сил 110 Р с 111С 11 JI С за
СКСПРОПРlljаr, ..jа може да допсдс само такна
измспа
на
урбапистичниот
план, Koja повела до пропамспа 113 целта 118
•
•
експреприрширгга.
Од о бра

з

11

о

)1(

е н

11

е т о:

Од списите па препме-гот се гледа дека со ПРННОСIlJIIIО
решепие допесено од Секретаршатот за фипапсии-Опделспие за
IIМОТПО- праJНl1I работи 113 ошптипа-га
К. с еКСПрОНрllрана
потполно со папомссток кука по површипа од 68,50м2, и дворно
место по површина од 68,50м2, по }(., сопствепост на гп.г.Р а за
изградба на улицата "Ф.Р", препвидспа снорсд Урбаннстпчкпот
план П3 град К.
Со пр востепе 11ОТО решепие С уважено баран.ето па оппгпша
Кз-Одцслепие за комупални работи, урбаипзам и сообрака], ЗП
попиштуваи.е
пп правосилпото
рсшенпс за експропририш]а
попробио папсцспо ногорс,
11 ТОП
решепие С попипггс по вр)
оснона на член 22 ОДЗакопот за скспроири]а цп]», СОконстатаци] а
пека пастаиала IIромсна па урбаипстичкиот
план, ко]» окоппост
прс-гств ву ва прсн амспа па целта за Koja нспвпж пос га била
СКСIIРОПРlfРНI13.

жалбата на ТУЖJlТСЛОТ JlзjаВСllа
IIРОТIIВ JlРВОСТСПСIIОТО рсiЛСIIIIС С одбllСllа како IIСОСIIОПClllа,Нрll
ПIТО ry}l(CIIIIOT орган но ЦСЛОСТ 1'11IIрн(l)аТJlЛ ПРИЧIllIlIте Hfll\CJlJI ОД
страна на ПРВОСТСПСJlIIОТ орган, kaK() основаНII. ТУ)КСIIПОТ орган
смста дека ОД НРНJlОЖСIIIJОТ ИЗПОД ОД урбаllПСТIIЧКIIОТ Jlлан за
ул:"Ф. Р. " ПОТКРСПСII со СII1)'Rцнjа за Jlзt.1спа па урбаlllfСТIf'lКПОТ
нлан, дстаЛСJI JlJlСТ,броj 16, се ['леда дека с IIЗПРIIIСIICt IJромсна на
Со оспореното

РСПIСIIIIС,

/
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урб.шистпчкиот
пп ии ( Н:ШРШСIIО с намалувап.с на 1IIIIIНЩНТCl на
ул ицнга ОД 8 МСТРIl на 5 метри) 11 цска со изградбата пи улицата
п с СС з а ф ак а п с дв и ж п ио т лгм о-г 111'1'0 С СКСIII){)flрпран
со
правосил пого рсшспис. Тужсппот орган сметн цска правплпо е
IIРIIМСJlСТО матсриршпото нрава од страна

папрвостспспиот ор
ган.
к о г а вр з о спо ва на чле п 22 стан
5 ОД Зв ко пот за
скспроприршп]» ("СлужБСII всеинк на РМ" 6р.33/95 11 20/98), С
IlOIIJIIIIТCIIO pCIIJClIJlCTO за експроприрщи]»
бllJ(сjКII со измсната
на урб а пистнчк иог пи ан дошло ДО прсп амспа
па цслга на

.
.
еКСПрОllрlIJа циргга.

Оцс1IуоаjКII ja закопитоста

утврци нека со решсиисто
тужитспот.

РСПIСIIJIС. Судот

па оспорспото

е поврсцсп

э акопот

на пггста

па

Спорсц
член 22 стан 5 ОД Закопот за скспронригацп]»
("Служ6СJI веспик па РМ" бр.33/95), ко] ВПЖСЛ во врсмсто кога
било рсшавапо 110 баран.ето на кориснпкот на ексироприрщиргга
од стра 11а на пр ВОСТСНС1111от орган. по СJlУЧflJ на пренамспа на целта
за ко]» била IIЗПРlllеlШ скспроприрщи]» на псдппжпост, рсшепието
за скспропршацп]«
сс поппппува по спужбспа полжпост ако со
'Гоа се сог л аси пораНСНIlIIIОТ сопствспи

пенвиж иост.

Од оваа оцрсдба

к 11 а CKCIlPOJl pJlpa пата

СС гледа дека

праНОСIIJlIIО PCIlICIIIIC за СКСIIРОПРllj(Н'lIjа

ДО

пониш'гупап.е

Hoafa

кога

па

КС бидс

за Koja бllла IIЗПРI.IIСJlt1CKCllpollplljal\lljaTt1 110,
ако цслта на СКСIIронрнjаЦlljата
БJlла ПРСДВJlДСllfl по урбаlIllСТJI'IКII
111Iall, тоа IIC знаЧII дека со cCKoja ПЗМСПfl на урбаIlIIС'fJl'lКIIОТ
план
сс смета )~eKa ДОIIIJlО ДО прснамсна
на целта. ОПn, затоа 111'1''0
JНШСНСllата заКОllска одредба JIOIIIIIIITynall)CTO
на НРНВОСJlllll0ТО
pCJIIClIIlC за СКСl1рОllрJfjаЦlljl1 не го УСJlовупа СО 611110 Koja IIзмсна
на урБНВIIСТНЧКIIОТ 1I11аll, ТУКУ со такна IIЗМСllа на IIланот
Koja
прснаМСlIста

I\слта

ке

.

.

.

довсла до IJрспаМСllа на цслта на СКСПрОllрJlJаЦIIJата.
Во КОIlкреТJlIIОТ случаj ТУЖСПIIОТ орган 1I0ГРСНIIIО ЗПКJlУЧIIJl
дска ДОIIIЛО до прснаМСllа
на целта за Koja БJlла JlЗНРIНСllа
затоа ll.ГГО11со JlЗМСllеТlIОТурбаНJlСТJlЧКllllлаll
па просторот останала I1ста- УЛllца.

СКСllрОllрlljаЦlljата,

намсната

Спорсд

MIIC!ICIIICTO па

во врсме

Судот, ту)ксппот орган

1I01:PCIIIIIO

ОJр~учувал ПРВОСТСПСIIIIUТ орган.
КОРIIСIIIIКОТ па СКСl1роприjаЦlljата МОЖСЛ nрз оснопа па члеп 22

заКJlУ'IУIШ
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дека

кога

-5 ОД Зв
попипггувап,е

за скспроприрши]»
да
поциесе
бир
ап.с
з а
на IIраВОСIIЛJlО рСПIСllIIС за ексиропршаци]».
Такна
можпост ирсцвицс Закопот за измспи JI пополпувап.а на Закопот
за експропрпрши]а
("СлужБСJI веспик 113 РМ" бр.20/98), 110 то] э акоп

етап

по време

копот

кога

прпостеНСПIIОТ

с поднесено
б ар агье то
орган) не беше донесен.

11 кога

оди учувал

Освен тон, по копкретпиот случа] 11нс МОЖС да СС прпфати
дека баран.ето го поциел корпсппкот па експропршацнртт». Опа,
затоа што кориспик па скспропршацшита 611лаоиштината 1(., а
бнр аи.ето за по пипп-ува п,е па пр авосил пото ре шеп ие за
ексцропрпрщи]»
го поцпел управен орган па оппггипата како
.
.
еципипа на покалпата самоуправа, ко] нс може да Ja претставува
нпту застапува

оипггипата.

Пресупа на Врховппот суц на Република
У.бр.2J23/98 од 11.02.1999 гоципа.

Максдопи]«,

66. Кога с но IIрашап.с градсжпе ЗСl\1jНIIIТС, актнтс што СС
ДОlIссунаат 110 по стаиката на тр апсф ормапи]« па о ирсдслсио
прсгприрггис со епштесгнеп капитал, IIС можат да бидат праПСII
оспов за измспа па КОI)lIСIIИI{ОТпо катастаРСКIIОТ опсрат.

Од о б r а зло

же

11 11

е то:

Судот lIаjпе дека тужбата с основана.
Од списптс па препметот сс гледа дека ДОО на 19.07.1996
гоципа поцпеп барагье 1\0 ПРПОС1'еllСJlIIОТ орган за измспа на
кориспикот ПО катнстарската
СВllдеНЦlljа во ОДIIОС на КП бр.l07/
1 К.О М., Koja била СПJlДСIIТllраllа на КОРНСIIIIКОТ "1" CKol1je. Како
правни OCIIOВlI за баРnllата пзмена СО баран>сто е ПРllложена
грапсжпзта ДОКУМСlIтаЦlljа за обjеКТIIТСIIзграДСШlllа таа lIаРI~ела
JI

аКТIIТС ПОIIСССIIIIпо ностапката

за 1равс(I)()рмаЦlljа

lIа ()П "] "

Скопjе.
()Д СJШСIIТС, НСТО така

сс глсда дска КП бр. 107ft КО М. е

граДС)I(JIОземjНllIте 11дека во момснтот па ПОНllссупаll,е llil
бараll,СТО ОД}.(ОО, онаа парцсла но катастарската
eBIIJ\CfII\lIjfl е
323
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,

•

запишапа

во иоссновсп

лпст 6р.921, како псплоцно,

со попршина

29.277 м2 на Рспублика Максдолп]н - ге) "J 11.
Со о сиорсного
PCHI«IIJ1C, уваже па с жалбата
на ДОО,
l101II11/1"I'C11O е првостспеното
рсгпспие, 11 ецпопрсмсно
С уважено
ба рап.сто за измспа во катаета РСКIIОТ 111I;t11 JI катасти рскиот
Оl1срат, подпесспо t)Д цоо на КП бр.l 07/1 КО м.11се врши иэмсиа
во катастарскиот
план и катастарскпот
Оllерат )1(1 К Г[ бр.107/1
КО М. 11 истата се евицентира СО вкуппа поврпшпа од 29.277 м2 ОД
кон 28.808 м2 IIСJlЛОДIIО JI 469 м2 ПОД з гр ала 11Я Рспу бл п к а
Макс до пп]а, KOPIICIIIIK ДО(), ВО поссповси лист бр.921 КО !\.1.
'Гуж ителот,
во поднессната
туж б а истакиув а дека со
0)(

ОСIIОРСНОТОрешепие 1I0(1)СIШIO е IIPIJMCIICTO матсршалпото
нра но,
з а го а I1JTO СО иэ м сп атн што Ja B(HIIII ТУЖСНIIОТ
орган во
катастаРСКIIОТ
о пс р ат во по гл сц на КП бр.l07/1
КО М,
заlllllнуваjКII го како KOPIICIIJIKна таа нарцеля
директпо го

даа

с п ог 6 01~ Законот
за тр а псфо р м а нига на
ПРСТllрIlJаТlIJата СО оппггествсн
капитал.
Суцот наjде цска оргаНIIТС но ностапката
но КОНКРСТIIIIОТ
.
.
1I0врсДува

чл

СЛУЧ;IJ 1I0ГРСIIIIIО го

примопипе

матсриршпото право,

Спорсц чпсн 6 стан 1 ОД Закопот за трапсформапша
на
прстприрпиргга СО ошптсствсп капитал ("СJlУЖбсн веспик на РМ"
бр.З 8/93), пред УТПРДУВ<lIl)ето на НРСДIIОСТ(1 на IIpeTllplljaTllcTo,
се
.
.
I1зэсмаат I'Р<lДСЖIIОТО 11ЗСМjОДСЛСКОТО ЗСМJIlIJП'С кон со ,\снот Н3
ПJlСI'УВaJl)С но Сllла на OBOj закон сс но СОIIСТПСIIОСТ на РепуБЛlfка
Ма KCHolllljR. Во cTflll0T 2 на JlСТIIОТ 1lЛен, стон дска IIPCTIlj)lIjaTllcTo
O/~стан 1 ОД OBoj '1лсн ПРОj\о]окупа СО КОРIIСТСIJ.С JI Уllрсшупаll)е со
.
.
граДСЖIIОТО, ОДIJОСIlОзеМjоделското ЗСМJIIIЛТС, ако го корнС'гн JlJlП
за IIСI'О сс ГРJlЖIl како нобар СТОII(1Н)ДО ддllссуваll)е
11ЯЩ)(ШОСJIJIНО
.
.
PCIIICIIJIC З(1ДСJН1ЦlIонаЛJlзаЦIfJ(1, ОДIIОСIIО ДО Д(ЩСЛУВННJС на право
на КОРJlСТСI!.С во соглаСllOСТ со закон.
()н IНШСНСШ1та эаКОIIСК(1 одрсдба НРОJlзлсгува дска, кога с
во JJpalllall)e
грсщеЖl10 ЗСМJJlIIП'С) аКТJlТС 111'1'0 сс ДОlIссунват по
постаlIката на ч)анс(рормацнjа
на опрсделсно
JlPCTllplljilTlle
СО
ОllIlIТССТВСП каПlIтал, нс мажат да бпнат правсн ОСIЮН за IIзмспа
па КОРIIСIJIIКОТ по катпстаРСКJlОТ операт, по смнсла па члсн 49 етап
З. ОД Законат за премер Jf катастар па зсмjШl.Iтето ("СJlу)кбсп
ПССIIJlК на СРМ" бр.34/72 II 13/78), затоа IПТО градс)КlIOТО земjШllТС
е JlззсмеllО ОД таа постапка. Одредбата на члспот 6 од Законот за
I
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· М.

трансформппи]»
11(} прстпрпрггиргга
СО општествсп
капитал по
копкрстпата правна ситуапп]» прететавува лец спешналис JI ири
оцлучувап.ето по баран.ето за измспа па корпсникот па КП бр.!071
1 КО М, органите биле должив да се ракопопат IIСКJlучrшо ОД таа
опредба, а пе од член 16 од Законот за градсжиото земjнrнтс. Тоа
значи цска измсна на КОР"СIIIIКОТ не можело да биде JlЗВРНIСIНl 11
то а не само па пеиэградепото
грапежпо зе MjHIJITe, 1)'КУ ни на
земршгге: го ОД '1';1(1 паРI~ела пгго се паога под IIЗГРltJ{еllllте обгекти,
Спорец мпслеп.сто на Супот, IIрll постоегье па чпснот 6 од
озиачепиот закон, правото на сопствепост на оGjектпте стекпято
по постанката на траисформапшата
па 011 "J" даа, IIрс1ВIIО не
можело да доведе 11 ]1.0 прано па користеп.е
па градежпото
земршгге па кое се изграцени тие обjсктп, па оргапитс немале
пра в с 11 о С11О В 3 пза 1111'Н у 11а гье 11а Д О а как о кор 11С 11Н К 11а
предметното зсмрпнтс. 'Онn Дотолку повекс 'ПТО во прнгпап,е е
катастар па эсмрпптето востаповеи спорсд Закопот за нрсмер 11
катастар па зсмршгтето
од 1972 гопипа во ко] ПС се запишува
правото па сопствспост
па обjеКТIIТС, ТУКУсамо кориспикот
па
зсмршггсто. Впрочем и во извесгувап.сто
па Агспцигата
за
трансформацша
на прс'гпрпртпиата со оппггествсп капитал бр.О13204 ОД 19.08.1996 годпиа упатспо ДО ГСОДСТСК<lТilУllрiша во С,
стон дска по ностапката
за TpflIlC(I)opMar~Hja на ОШJIТССТВСIIОТО
преТIIРlljаТIIС "JII, J(()O, предмет па 'lрасформаЦlljа 611Л IIСJ~fШЖСН
имот на улш~а "!1[ l" б6, Вllсслба М. (JlастреI.lПIJII~n, I'РОПillНllII~а,
каНJ\слаРПII 11 '1уварIIIIЦn), со ВКУIШО IIЗГрilДСIIa ПОВрlIШlln ОД 473
м2. а'гryка, наВОДlIте во ОП1'ОВОРОТ на тужбата, според кон J_~()O,
нравото

на KOPIICTCIJJC

на 11JНДСЖIIОТОЗСМJIIIIIТС

го СТСКllал

како

Сунот
6 од Законот

СJlсдБСНIIК lIа ПрСТХОJ\IШКОТ("JII),

на ставот 2 нн 'IЛСН
ПРСТПРlljClтпjатCl со ошнтсствсн
о}~рсдб(l нс
катастаРСКIIОТ

IlopaHII

39

етап

IIзрската

2

МОЖС

па

HojHe

ГJl глсда само во pClMKIITC
за ТРnНСфОРМi1I\Jljа на
КЮIlIТClЛ, 110, врз основа на тан

до ПРО"'fСll(l

на

но

КОРIIСIIIIКОТ

Оllсрат.
ССТО

погоре

IIЗIIСССIIOТОt.

СУНОТ

СОГЛНСIIО со

од 3пКОIIОТ за УПРЮНIIIТС СIIОРОНП, ОДЛУ'III

'шен

како

во

па IIрссудата.

ГJрссуда на Врховппот суд на Републпка
у .бр.l 002/99 ОД 16.12.1999 ГОДlIна.

MaKCJ\OJlJljn,

i
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67. Паломест з а сксироприрапа
псдвижност сс опрсдсиувв
СIIОР-СДопрсдбитс па Звкпппт за СI{СIIIННIIНljаЦlljа само кога има
пр аио силпо (JСШСIШС за снспрпирирщи]«,
110 падомсстпт
нс 1'0
ОНРСДСJlУНit оргаllО т ШТО ja НОД'I постаиката
за СКСII}J()lIрнjаЦlljа,
туку 1'0 ОllРСДСЛУВ3 судот 110 воиироцссиа
ппстаика,
доколку
11 ре т Х () Д 11() 11С СС 11() ст 111' 11С С 11() г од бам с r у КО 1)11С 1111 к о т 11 а
<,

C){ClIIH)lIPlljUI~ltjuTa

() ноб

11IШРUIIСШlIlIОl' соиствсник

Р а з JI

О Ж С 11 и С

•

то:

ОП списите ва прецмстот сс глсца пска ТУЖJlТСЛJlТС на
17.11.1997 гоципа ДО првостсиспиот орган поцнеле бар ап.е за
оп рсдсл YBall.C 11 испл атува и.е пацо мест
за е ксп ро IIрll ра 1111
исцвиж пости. 130 бараи.ето с иавецспо цска со акт за полна
сксироприрщи]»
бр.844 пзцацси на 11.01.1952 гоцппа ОД ГНО
Оппггипа Б. - Извршси оцбор, СС СКСIlРОНРIlРС\IIJ1 пспипжиостпте
па КП.бр.2044, порннешпа сопствсност па покоргиот (".с. 11 пека
за CKClIpOllpJlpallllTC
нсивижпости
нс С дадсн пикакои
Ш1ДОМССТ.
Бврац.ето го засповалс врз Законат за ексироирпрщи]н.
Првостспепиот
орган нс сс ВIIУlIlТIlЛ ПО ОДJlУ'lупан.с по

барап.ето,

туку,

со оэпачепото

пзвсстувап.е

само ги ивестип

ТУЖJlТСJlIIТС дека со заппспик на градската ексиропршациопа
коыиси]» ОН 10.04.1952 година одрсдсн с II(Ч~ОМССТОК он 12.432,00
ДlIнарн :ia катастарската
Jlapl~eJH\ броj 2044.
ТужеНIIОТ ОРПНIja одбllJl жалбата
како lIСОСIIОIННIП.
ОЦСllуваjКII ja ЗПКОlштоста на оспорсното PCIJICIIIIC, Судо'!'
lIаjпс ДCK~ ВС С повредсн заканат lIа IIlТста ва 'IУЖIIТСЛ~П'С. ГIрlIтоа,
Судот ro IIМШIlС ПРСДВlЩслсдното:
Во бараll)СТО
ТУЖIIТСJlIIТС jacllo 11 IIРСЦIIЗIIО lIаНСJlС дека
барп(\т да сс OHPCHCJI~I11 IIСlIЛRТJI lIаномсст за СКСllрОНРllраПII
IIСДНlIЖl10СТlI
11 деки бпран,сто
го заСIIОIН\ПТ врз Законат за
. .
еКСПрОllр IIJal~lIJa.
Според ЧЛСН 51 ОД Законо'!' за CKCllpollpllja цнjа ("Слу}кбен
BCCIIIIK на ГМ" бр.33/95) Koj с IЮ си.на ина дспот па 1I0ДlIссуваl1.сто
Н(\ баран.сто,
во IЮСТf\lIката
за опрснслуван.с па lIil}\OMCCTOT 110
ПРСДМСТIП'С
110 КОН нс се llOСТПГlНtТlI спогодби, ОДIlОСJlО пс се
донеССПIl I1раПОСПllll11 ОДЛУКII, IIадоместот
сс ОПРСДСЛII според

ке
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оцрелбите
па о во] закон. Според оцрепбпте
.иак , ц а ОВО]
з ак о н.папомс сто т за
СКСНРОIlРJlраНII
пе дпи ж иосгп
нс го
опрелслува 0pl"all ва упраната, со решепие попесепо во уиравиа
ПОСТНlIка;гуку, корисникот
на експропрпрпппата
11 иоранешппот
сопствепик за пацомсстот можнт сами да постагпат спогодба 111111
склучуваат спогодба пред органат на упрnв{\та, а ако до спогодба
мегу пив нс доjпс, иапоместот го опредслува падлежипот сун во
вонироцсспа постапка. Зва чи, сиорец Закопот за експроприрщи]»
.
.
КО]С сега во сила, оргапот на управата што J{\ воли постапката за
. .
СКСllрОПрНJаЦIIJа,пе с иаплежеи и за 01lрсдслуваll>С па пацомсстот,
поради 111"1'0 11 решспието за експропригацша
НС соиржи дСЛ
за

вацоместот.
Во врска со пацомсстот, за оргапот што ja ВОПIl постапката
за експроириршп]»
во член 38 ОД Заканат за експроприрпш]а с
п рсдв ипс на са мо по лж ност на за к аж с расв ра ва за радн
спогоцувап,е за иацомесгот 11 таа обирска за оргапот иастапува
во правоспппоста
па решспието за скспроприрщп]а,
затов што
ДО правосплпоста пя PCIlICIIIlCTO за еКСllрОllрПJаЦIIJа закоист остава
. .
кориспико-г на CKCllpOl1pIlJt1I\IIJaTa IIlIopnllClllllllOT сопствсппк сами
да постигнат сиогоцба за иапоместот.
Ако 11 па опржаната
расправа пе се постигпе спогодба,
.
.
оргапот за ексироприрщига
с должен по рок од асум цена по
опржапата
раСl1рава, прсцметот со снте СПlIСJlда го достави ПО
lIаДЛСЖПIIОТ СУД.

Но, ако органат не постаНII така, пораllСlll1ШОТ СОIIСТНСIШК,
можс, соглаСIlО со члсн

поставка,

239 стап 4 ОД Закопот за ВОllllроцссннта

до СУДОТ
да JlОДIIССС бараll)С
за
Оllренслуваll)С на нпномсстот.
ОП ПЗIIСССIlОТОсс глсда дска спорсд опрсдб1lТС 11(\З"КОIIОТ
за CKCItPOIlPlIjal\1Ij"
Koj с во Сllлt1, се Оllрсдслупа надомест за
СКСПРОllр"раПII IIСДВIIЖIIОСТJI кога нма IIJ)"ВОСIIЛIIО PCIIICIIJIC эа
НСПОСРСДНО

СКСНРОllрпjаЦl1jа, а IIНДОМССТОТго ОllреДСЛУПi1JIi1ДЛСЖllJlОТсун ВО
ВОJlП[){)J\сспа

поставка,

СКС~Ч)Оllр1tjаl\lIjат(\

доколку

11 1l0раНСJJIIIПОТ

МС{'У

КОРIIСJlIIКОТ

ва

СОПСТНСIIПК пс СС 1I0СТ1IПIС

спогодба.

Со оглед ПП 'Гоа
сила,

преДВIIДСЛ

Закопот
дека l1апоместот
за
IIIТО

зrt експропр1tjrtl~lIjа
еКСПрОllрпраllП

Koj е rю

IIСl\ВIIЖlIOСТП

327

__

~-------_:_;_,.

..-- -

и ПО прспмститс 110 кон НС сс JЮСТItГН:tТJI спогодби за пвломсстот,
односпо НС СС попесени правосиппп оппукп зя пидомсстот, КС сс
ОJJРС}\СЛУПЗ спорсд опрспбитс
на оно] закон, а опрспбитс на onoj
закон нс прспвпуваат пяцлсжност па ОРГ(1110Т 11:1 упрапата па го
опрелслува паломестот, Суцот паога пека тужпгелпте потрешиле
кога Т(\КВО б(\Р311.спопнслс НОпрвостепепиот орга 11, ко] барап-ето
трсбало П;} го отфрли поради пспаппежпост.
110, со тоа што првостепеипот оргаи паместо да го отфрлп
та ка постапепото
баран.с, до тужп-гсл пте поста пил акт па
иэвсстувагье ( ко] пе солржи по себе пикакия ОПЛУКИ), кико 11 СО
тов пгго жалбята протип таквото пэвсстувап.с тужсппот орган [а
олбил памссто па [а отфрп и, СПОрС1\ оценката па Супот, НС сс
повредсни правата JI пптсресите на тужптелпте.
Со оглсп 11:\ сето пзнссепо, Супот СОГЛ асно со чпсп 42 стап 2
оп Закопот З(\ управиптс споропи оплучп кико во изрската на

ПрсСУд:tта.
Врховпиот СУД
у .6р.2550/98 од 07.10. J 999 гопипа.
ПРССУ1\И

I

'Н1

68. Во постапкагаповедспа
ПО квтастарот

,

ССОf\IIССУНПбзрзп.сто

I
I
I
I
I

Макснонп]

а

IJР()МСJlП

.

НП IIСJ\IНIЖIIОСТПlIa KOJ3

зз "ромснз.
заПJIШПIIО кяко

IJ()СIIТСЛ IIП III')ЯI1f) па

ОНРСJ\СЛСllаIIСДJНtЖ1l0СТ JI КОС со СЩНJlОТ Tf)j факт

С стрпнка

по

ПП З3l1Jtшупаll.С па "ГOl\о1СIIИТСПП тап IIСДIJIIЖIIОСТ, пс

М()ЖС IIС"IШПl
3ПК()IIОТ

за

а,

СТРЯJlЮI СС 11СIПС ЛIII\П iHHI сс

II()СJПСЛJl П3 врзпото

ЛJlЦСТО КОС С nCKC

IIfJстапката

I

Рспублпк

по (,ИР3Н'С113страню.

па псдвижпоститс,

nCKC ЗИIIIIШ3JШ кико

11(\

за

да сс упатупа
"рсмср,

113 CJiOp "О смнсла

кптпстар

IIСДIJ"ЖJl"СТIПС, ТУКУ мора

JlП ЧЛСII

55

I1 ЗПI1JfIllУIJПП.С 119 "ряпаТ8

ПРСТХОДПf)по УП"Пlнштп

од
118

JlОСТПIlКА ДА

му ССf)11f)ЗМf)ЖJlда rll JIIТIПJl СПОJlТСпраJ1а Jf интсрсси.

()}1

о бра

ОП

СПIlСJ{ТС

ПЗЛ;tПl1f,С

п:t

Уl1JРДУВИI),СТО
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ЗЛО

}К С 11 Jt

е т о:

II;) ПРС1\МСТОТ

j;tПСII

УПП}1

11:1"р;:trщта

се

ГЛСД:1 ПСКЙ

'Н\ ПО}1;tТОЦПТС

па JtСДППЖПОС"IТС

за
зз

по

пост;.tПК:1Т(\

З;}

ПСПППЖIIОСТПТС

JI

КО IJ.,

ЛОДСJlrl по

он

1978 година, ОП КП.бр.6739/3 п КП.()р.6719/" КО С.
, била оформспя кпо-, Н)О72КО J_(. ,со nКYIJlt(\ корпена IIOН(НIIНlШ
ОН 501 м2 оп кои ПОД зграпа 297 м2, и "пор 204 м2. Нспипжпосттгте
ПЯ опаа катастарски парцслв со рсгпеиие па пrПОСТСПСIIJlОТорган
Дн.бр.l-03 о" 13.05.1993 гоцппа, сс yтnpHCllJ1 како сонржшla. на
поппсипот лист бр.6570 КО Ц. , при пгго, па пппивипуалпа ссмегпа
стапбепа эгрвпа озпачепа како згра1\Я t сс загпппувя "ряпото на
сиимап.ето

сосопствепост 'Н\ посителите па правото: Т.Ф. од С. ня 2/6 ппеялсп
цел 11 Т.М. Л,. 11 М. сите од С., како 11 Л.Д. 01\ Б. на 110 IIG ипсялсп

дел.

Од списите сс глепа пека правото па сосопстпспост с
зашипапо СПОрС/( постогпатв катастарска епппсицп]» _посспопен
лист бр.8833 КО С. 11 врз основа ня оставипско PCJlICIIIJC O.()r.213/
8 J оп 3.04.1981 година П3 Оппггиискпот суп С. ,со кое с раСI1JНШСIНl
остапипата па покоригот Д.Т..
ПО устрогувап.сто па катястярот пя пспвпжпоситс за КС)
Ц. 11 звпочпувап.е
113 пегопата
ПРJlМСII3
од 4.10.1995 гопипа,
првостепеппот орган, по барап-е подпсесно па 12.03.1997 голина
оп л ицвт а

Т. Ф. и А.ц., врши

про ме па по китастарот

JI а

педвижпостите прз осиова на ногопор за фпэичкв пспба OI\.()p.9571
76 од 23.02.1976 гопипа , така да се ко] од ПОРЯПСJlJJlI1ТС
сосопствспипи иа пелвпжпоститс па Кп.бр, t 0072 с зашипап ПО НОВ
имотсн ЛНСТ, со прппо па обjСКТJlТС по рсалн" Дслопн, по
СОГЛПСIIОСТсо погопорот за фllЗII'lка
делба.
Во ilCT3Ta 1997 ГОДllllа, по баран,с од 25.07.1997 ГО1\I1I1Я,
ПО1\НСССПО само од лицето Т.Ф. , JlЗПРПIСl1а е ilзмепа па НОСl1телот
lIа прапото
па JlеПШIЖ1l0СТJI
по IIМОТПIIОТ ЛНСТ брА t OR t К О I_~. Jt
IIСДШlЖltlЮТ IIМОТпо Toj 11
мотс 11ЛIIСТ С ЗПШШНШ сямо ПП, прз оснона
па РСНIеппс O.fip.463/90 ОП 16.04.1990 гоnнна 11 О.бр.958/90 оп
9.10.1990 ГОДlJпа IШ Оппm"IСКIIОТ
суд С..
Од СIIJlСПТС НС СС гледа пска по таn постапкя за lIЗМСIIII по
кзтастарот lIа IIСДПIlЖJlОСТIIТС бнле ПКЛУ'lСIIJI ДРУГlIте ЛIIJJП кон
ПСКС бса Зnl1ll1lШIIII како ПОСIfТСЛIIlin прапото па СОСОI1СТПСIЮСТ
П3 IIСl\ВIIЖJlостпте на КГI.бр.J0072- имотсн лltСТ бр.G57(1КО J.( ..
ТУЖJlТСЛОТ ja ОСtlорпл
пзмспзта ПЗПРlпспа пр' ОСJ10ПЯ па
поговорот за (IHI1IPIK3 дслn, со 110ДПССОК
од 5.06.1997 ГППНllа. 11ПО

го означпл

како прпгопор, по Koj, МС(1' другото напспу"а "ска пс
бпл ПОППКНII J1 nКЛУ'JСJl по постипкатn, порапп нгго нс можел пп.

промспптс што пастапало ПО фактичкпта соетогба Но
склучувап.сто па поговорот зн физичка ;~Сnба. ", ."';'i",';:t
1,~1'~"',
Пригонорот На тужитслот СО првостспспото рсшспй« 'ё
опбиси 1«(\1<0' неоснова п.а со оспорспото 'f)СJЛСПJJС с опбflёttа Н'
ж апбята, со образложсппс дека' павоцпт» 11(\ экялитслот, · за
пеучестпо ПО постапката 'Н! вршсп.е iH1 ! павсдсиптс пзмспп сс
исосповапи, затоа .пгго то] учсствуиал ПО П0СТ(\ пкатя во' koja е'
попесепо решсиисто l(н.бр.l-03 ОД 13.05.1993 година, го примил
тоя решсипе J( Н(\ истото нс вложил жалба: пгто сс опиесува до
извршспитс промени по катастарот па пслвижпостпте, тужсппот
орган НЮНОЛ "ска сс извршспп прэ основа На правен оспов по
смиспа па члсп 58 од Зякопот за I1РСМСР, катастар Jt звппшуван.е:
па праната па пепвижпостите, (а цекя жплптснот треба спосто
вряво да ГО ДОК(\ЖУВ(\ ПО СНОР прсп c)'i\, _10 смиспа II~\ чпсп 55 0]('
истпот закон.
1\,.,'"
'\:},'
"
":'
I ; "
"
1',':"
~
СУНО'Г паjпс' дека' oРГ3IJJlТС "Гil пивропиле привилата
па'
укаже

П({

!

'.!,'

,

управпита постапка, што
а 1I0грСtJшо

го ПРПМСllпjlС

Спорсд

СС ОН

эпачсн.е 'за нраmtЛIIО ОJtлу'tуii311,ё,

JI ЗЯКОIIОТ.;

члеtt 13 61\ З~ KOIIO.tfjft

,.Н,,'!

~

_t'ljcMCPOT,

t

':"::;'

k~·t'Йс1'йr'

ii

заrJ1ПНУJ~аlJ)С 1Iа прпnriта' '1<1ttСПНПЖ1JОСТ1!ТС ("Слу>kGсtl nсеПIIК Jta

СРМ" 61'.27/86 '}I 17/91), ПрСМ~рОТf :,~ЯJ~tТ:1РОТ JI jfttiittriytiiiii,c
i1H'
прнват(\ На ilСДIНIЖНЬСТПТС СС nlJt1Jn'rCti()PC~ ОJ~рсдбптсННЗrtkоilот
за OIJlJlTaTa упра J1I1(\ п()ста Пi{И; ~оkолку со О поj' 3ft коН fic с'
ОПРСJ1СЛСliОПОlillаI<У.'1

'1"":'"

~!

"'(ljl,t,'~1

~,"j,

,,;

"I(

'~ :. Спорсд члсн 49 о,. ЗНКОIIОТ з~ о'jтttJпtт(\ упрntнiа Н0стаНка,'
страпка по УПРЮНН\Тllпостапi<а с J1i"~cтo Но toic бftР(\JЫ~ с hоi1сдспа
постапкатя. JlЛI( ПРОТIII1 КОС сс NОДП riOCT~JfK~Taj Jiлii кое' пор:i,(1t
Э(\НIТJlта

па

СПОIlТС пр(\шt

JilIJi JHITCpectf JlMh }tpi'&no Д~ Y'JccTi1yna

по

постапката.
'\"'P,~!\'
'''.'
; ',' '.1J<'\
"
ИмаjКJt пt предвид t)Jjilc заkЬilскii о,tрс}~бrt, СУПОТ смета дека
по постаJlк~та JtoBC1\CIHi пО' БЯI)~"'С iia CTp~HK(\ за rtpoMcJia пО'
катастарот на JlСДnJl:>Кli<iti'ПТС, ti~pnHKit сё i, CII~ГC.тitttt(\ КОП сс nеКс·
заПJlIl.lЯllli kaKO JlOCHTCJIJi 'Н} ilpftriOTO Ji~ JJCдhll}КJiОС'га П(\ Koja се
ОДIfССУnn
бftрnн,стб З~ ПРОМСJf().' (IjAkTof ifГro е подttссеii I'РЯl~СJ(
осноn по tМJlСЛ~' ila "ЛС" 58 ',ОД Заkоtiо"t за "РСМСР,' кй.тilст~р я'
залп п'уnа 1I,С IHi НРИIН\Т~ 11:\ JtСДnl1жiIОСJtТС;' нё ro ОСliободуnn'
оргапот од должпоста дn rn )зклучtf'~h 111Слица 1\0 ПОСТ:1ifката ii
I
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1,

l'
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('.,

r'!

.

'W
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---,

I
ТО(\

за ДИ

па постапката.

во сите фази

Мо>кат

ДЯ

ги запгпггат

своите права и интереси.
Тоа што тужителот
по KoHkpeтiifio+ tлу~i(1j учествувап
поста нката па ПЗJiигаti,е' tHi iHjit3ToHIITe од НРСМСРОТ

ПО

I

за
непвижпостите ПО ко]» е доilесеНо peH.tciilicTO l(II.бр.l-0З оп
13.05.1993 голина 11 што Не подцел жалба ila тоя [юпюппс, нс значи
дека ПО патамоншите промеци пе треба h:i бlljtс вклучен. Впрочем,
то] приговара токму поради ТОС\пгто се врши промена па прапата
заппшапп по пялогот за УНИС солржвп ПО .тоа регпепие.
СУДОТ го смета за погрешно " уiiа;-Уtiап)еro tHi тужптепот
па суцски спор" согпаспо со член 55 Ь" Закопот за прсмер,
катастар и запишувап.е па прапата па пепвпжиостите падено ПО
оспорспото решепие. Опа, эвтон пгто лице кое с веке зя пишано
К:)КО носитсп па право па определепа псдвижност JI кос со симпот
то] факт, КИКО пгго С паведепо Н погоре, с стр~Нкп ПО поствпката
11(\эвпшпувап,е пп промените ila таз пепвижпост, пе можс псднаш
да се уватува па спор по смиспа iHi опяа Ь"редб~, тук)' мор:), "ре"
сс, по упрашrnт:) JlОСТЯПКЯ дя. му се ОПОЗ~fОЖli па пt IImITJI СВОПТС
прйп:) JI IJПТСРССIl.
ИмпjКJI ГО преДПIlД ссто изнесено, Супот оу~еI1Ппск:) НМ:)
потреба оп ПОПТОРНО разглспупяп,с
li ОJ(лучупяtJ.е По "рС1\МСТОТ.

130 1I0llаТМОIJ1llаtа 110сtапkа,

bcncii

се

i11TO

треба

пИ

БJЩЯТ

nКЛУЧСJlII како страНКII сптс лйца Koil
~яiiliНЫtlJi како JЮСlIтеЛII
на праnата па ПСПВJJжноеlltтс ПОНопilcllllОТ лttcт бр.6570 01\1I0СIIО

Лliст бр.6570 КО l{. ~треба 110iJ+O~ltd ha бпля.т оцснстп
доказпте tпто страНКJlТС ГИ I1рIlложtiле по Ностяпкя.Т:), 01(1I0СIIО
прюнiIlТС ОСIIОПIl за ЗЯllllil.lупаil,С Ila праririта. ПРIIТОИ, ]\rt сс IIMrt
i'РСДНIIДдеки со pcHicillijnT3 0.бр.463/90 ОД 16.04.1990 ГnПlIIlЯ 11
JlMOTliliOT

О.бр.958/90

од 9.10.1990

tОДIIIШ

е распр(\пеН

'Ik,o+

J«(\KO

остяnrш:) ня

покоjllllОТ
д:г. , iieTltoT irедhiiжеri
HiTO ~ iIPCf{MCT НИ
ОСТЙnIнicкото pCIIJCJlIIC О. бр.21З/81 Olt j.04.198 t ro}~IIIIЯ, пр' OCIlOlИl
п:) кос се З(1llllll1(11111 itОСJlтслНre На НrННinТя
iп,'ОТIJJIОТ JlИСТ

hd

бр.6570.
11 lIа t<pajoT, ttjJil заПllttrуiНtп,ето (Н' t'rn'~йти, ОПJ10СПО
промените па "ряпата па I1Сl1ППЖIIОСТПте по КОlIкретltНОТ случяj,
ОРГ:1lIlгге мора'па ГО зсм~ат предntiД фМсгот дска догопnрот ЗЙ
(IНtЗIРIК:) делба Оn.бр.957/76 е еклучсit 1I заhсреJt по 1976 ГОППII:),
,

I

•
J

'-

/
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не 611 можело то] ДО['ОIЮР да бпце оспов з а I1РОЫСllа
на IJравата на исцпи жноститс кон се эапигпани IЮ катастарот на
нслвиж постите вр] основа II~ паспсипото PCHICIIIIC О.бр.213/81 ОД
3.04.1981 гоципа (цо пссс по 5 гоципи
110 склучувпн)ето
на
IJОРiЩl1 111'1:0

договорот

Врз
IПРСКlIТfl

за физичка делба).
основа па ССТО погоре

;

изнссепо, Суцот одиучи како но
па J1рссуната согпаспо СО член 39 стан 2 ОД Законат за

у правиптс спорови.

пре суна
у .бр, 780/98 ОД

11 а

Врховнпот суд на Републ
31.03.1999 година.

If ка

lv-iаксцон и]»,

69.Лно полпссонет СОДРЖII пенякон формалсн псцпсгате к
ор га пит е тр е б а па ту ж ите лпт да му f) прсд сл ат ро к за
огстрапупшьс
па псцосгатпкот
11тпа да ГО 1I0TIIIHHIT 110 списите
на НРСДI\IСТОТ •

Он о 6 раз
Суцот

11 О Ж

Jlaj)\c дека

е

11 11 С ТО:

тужбата

е основана.

Со OCIIOPCIIO'IU PCIIJCIIJIC одбиспа С како псоспована жалбата
на туж птслот нодпесспа ПРОТIIВ заклучокот
на Миипстсрството
за внаТРСIIШ 11 работи бро] 20-31573/2-96 ОД 17.06.1997 гоцпиа, со
ко] сс смета цска баран.ето на тужителот за ПРIIСМ по нржавjШIСТВО
на Републики Максиоип]а IIC С IIOДПСССIIO. ЛРIIТОt\, ТУЖСIlIIОТ ор
гаll OI~CIIJIJIпска IIРПОСТСIIСIIIIОТ
оргаll }(ОIlСЛ заКОlIIlТ заКJJУ'IОК
со)'лаСIIО
со ,(JlСН 68 CTflB 2 од 3aKOIIOT 3:1 OIlllITaTa
УIlРtШJlfl
1I0стаJlка со ОГJlСН на ТУЖIIТСlIОТ по OIlPCHCJlCIIJIOT рок IIC ГJI
доставил ДОКНЗIlТС 111'1'0 бlIЛС баРНIIJI он НСП) СО III1СМО 6poj 2051573/96 ОД 05.03.1997 ГОДlша, а IIСТОПРСМСIIО С УТВРДСIIО 11HeKt\
ТУЖIIТСJlОТ НС ЖIШСС на адрссата означспа на барнн)сто 11JlСГОШlте
РОДIIIIНИ

туж IIТСJI

IIС сакалс

Дt\ ги

примат
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(lдреСllраПJl

ДО

от.

СУНОТсмета нека оспорсното
стореНII

покаНlIте

ПОВРСдJl

lIа IlравплаТ(l

РСIIJСПIIС НСС заКОШIТО нораНII
на ностапката,
нораНJI I1IТО

погрешно

на

.
кога

и псцслоспо

ПОГРСIJIJIО

с УТВРДСllа фактичка

е примсис-го

сосго[ба вр]
.
и материгалпото нрава.

основа

Согласпо член 68' стан 1 ОД Заканат за општата управна
постаика. ако поцпссокот СОДРЖII неко] формапен псцостаток
што го Сllрсчува постапупагьето по поцпесокот 111111иопнесокот е
перазбпрл 1111 IIЛ 11 нсцелосе 11 , ПС може са мо пораии тов на бице
отфрлен . Органат што НРНМIIЛ таков поппесох КС на нра пи се што
треба педостатоцпте да се отстранат 11 на подноснтслог ке му
определи рок во ко] С цопжсп да 1'0 сторн тоа. Опа може да му се
соопигти на поппосителот по телефон, а и YCllo ако поциосителот
се затече к а] органат ко] ова го соопштува.
За сторепото
соопштепие органат ке стави забепешка на сппсот.
Според стан 2 од истпот член 11 закон, ако попиоситепот ПI
ОТСТРНJlJl иецостатопите
по опрспелеп рок, ке сс смста дека
I10ДНССОКОТ бип ОД почсток урсдсн.
Лко поппосптсл от нс ГlI
отстрани педостагоците во опрсдслен рок, па пораци топ нс може
па се посганува 110поннесокот, ке се C~ICTaдека поппесохот пе е
поцнсссп. За тоа оргапот ке цонесе заклучок IIрО'ПШ ко] може па
сс IIзjаВII )Ka116i1. 1la оваа послепица поциосителот особено кс се
ПРСJ\}'IIРСДII по поканата за исправка на поппесскот.
При утврцспа околност пека тужителот НСжипсс па анрссата
означсна на баран>сто, Судот I1Hof'a нска нс с jаспо како оргаНIIТС
му

ГО ДОСТaJШJlС III1СМОТОза урспуваIJ)С

на Ui1PlIlf,CTO. Ова, УIIГГС
" НГГО ВО СlIlIСlIте на прсДметот нсма показ дска ова III1СМСIlО
JlОВСКС
му с поставено
па ТУЖJlТСЛОТ , а во прнлог
на тоа оп" JI
КОlIстаТШ\Iljата
ва ОРПНlJIте дска РОПIIIIIIIIТС па ТУЖIIТСJJОТ нс
сакант да 1'11прпмат
ПОКflllJIТС аДРССIlРПНII НО него.
Судот смета пска органпте по пакоп случаj бllЛС ДОJ!ЖIIII ва
ТУЖIIТСJlОТ да му остапнтрок за урсдунаll,С IIН бараll.сто 110JJajlJpBo
110 OHIIOC на апрссата
на ЖJlнеСН.е ЗОIIIТО 1'оа с ПРСJ\УСЛОВ за
1I0патаМОIJша КОМУПlIкаl\J1jа со нсго 11 НСТОТО1\(\ го 1I0TllpaflT во
СПIIСПТС lIа ПРСJ\МСТОТ, за да МОЖС да сс I\CIIII паЛII оргаllllТС
постаШfJIССllоред погоре ЦIIТllраllата одрсдба.
Со оглед да ОДСIIJlСIIТСпа прспмстот пропзлсryва лека такп

нс епоставсно,
па постанката
управна

Судот смета дска е сторсна нопред;} на Jlрапнлата
преДВllдени
по член 68 ОД Закопот за ОПIIlтата

постапка.
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При ваква со сгогб а и а р а бо тите : Супо т го 110 1111IlITII
осиорепото решсине 11 ирсдметот ГО врати иа тужсппот орган па
повторно раЗГJlСДУШIII)С )1 оилучуваи.е.

на Врховпиог сун на Рспубппка
у .бр.3028/97 ОД 06.1 0.1999 годпиа.
Пресуда

Мвкецоии] а,

7().IIСIIОСТ3ПУUUII.СТО па страllката
110 бяраи.сто IШ 0IH'aIlOT
да достаВJI по к аз и по 111)111101'
па ппдп е сспптп
б ар а п,с, IIC
IIрстстаВУlJа

формалсц

нсдпсгаток

11(1)3ДII кп]

пе МОЖС да СС

постипува 11да се смета пена барин.ств нс е поипссспо. Но пакоп
случа] 0IJI'aIlOT е ДОЛЖСII да ja нрополжи
носта нката и без тис

цокази

11да

ja реши

Он о бра

з

Yllpal1113Ta

11 О Ж

е

11 JI

работа според Закпппт.

е то:

Суцот lIajHC цска тужбата е осповапа,
Со оспореното PClIlClIIlC оцбиспа с жалбата на тужигспквта
попнесена IIj)ОЛШ энкиучокот пп Мипистерстовото
за впатрсшни
р а богп броj
20-3615/2-94
ОД 21.02.1997
гопип а, со ко] С
констатирано
дека бар агье то на туж ител ката
за прием по
црж авршство на Република Мвкецопи]а сс смета како да нс е
подпессно.
ПРlIтоа) ТУЖСIIIlОТ орган оцспил цска првостепеииот
орган цопсп закошгг знклучок согласпо чпеп 68 стан 2 ОД Закопот
за опиггата управна постаика. со огпец да тужитслката
нс ги
органат 11 ги 1I0бnрпл, па нс бllЛО мажно
да сс IIОСТЗI1упа 110 бараlЬСТО.
СУДОТ смета дска оспореllОТО PCIIICIIJIC е IIСЗНКОIIIIТО 11 со
нсго С 1I0ВРСДСНзаКОIIОТ lIа uп'Ста на ТУЖJlТС1l0Т, а нораНII СТОРСНII
ПОВРСДII на правилата
на 110стапкатtl)
HopaHII пгго ПОГРСIIIIIО 11
lIСЦСЛОСIIО е утврдеllа
(раКТlIчкнта
состоjба
11 ПОГРСПIНО е
поставила

показите

IlIТО

ПРIIМСIIСТО маТСРНJаЛIIОТО право.

\

Имено, соглаСIIО со член 67 стан 1 од 3aKOIIOT за ОШl.Iтата
УllраПlll11l0стаllКН, Iюдпесокот
мора да бпде разбllРllll8 Jf на СОПРЖII
е iНП'рсбпо з(\ HI1може да се 110стапуnа 110IIСГО.Toj особено
трсба да СОДРЖII: ОЗllачувюье lIа оргапот до Koj се упатуна, предмет
се

IlГfO
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на ко] се оцпесува бараи.ето олиоспо преплогот, ко] е застяшшк
111111 110](11 О М 0111 1111как
о го 11ма, как о 11 и м С If п рез и ме 11
пресгогувалиште
(ндрс са ) 11« попио си те л о т, ОДJlОСIIО на
застаппикот
IIЛII па lIОlIIIОМОIJ1ШIКОТ.
Според член 68 став 1 ОД истист закон, «ко пописсокот
содржи пе ко] формалсн
псдостаток
што го Сllречупа

постапувап.е-го по поппесокот или поппесскот е перазбирл ив или
нецслосеп, не може само пораци тов да бице отфрлеп. Оргапот
што примил таков
п оппе со к
направи
сс што треба
пепостатошггс па се отстранат JI пп поппосптеиот ке му опреДСЛII
рок во ко] е должен да го стори тов. Ова може да му се соошити
на подвоситело-г ПО телефон, а 11 успо, ако поппосителот се затече
ка] органо-г ко] ова го сооппггува. За сторепото
COOIIIIITCIIIIC
орга пот ке стави забслешка па списот,
.
Спорсц стни 2 од члепот 68 од Закопот за оппггата упрапиа
поставка,
ако поппосител от ги ОТСТР" 1111 пепостатопптс
во
определен рок, ке се смета дека подпесскот 611Л од почсток
уреден. Ако полиосителот
не ги отстрани пецостпгошгте по
о пр спсл еп рок. на lIораДII тоа пе може да се посз-апува по
ноцпесокот, ке се смета пека попиесокот не е поднесен. За тоа
оргапот ке допесе звклучок против ко] може да сс IIзjПВII жалба.
На оваа I10слеJ(J(Цn 1I0ДIIОСIIтелот особеllО ке се преДУПРС}\1Iво
покаllпта за IIсправка па 1l0HllecOKOT.
СоглаСIIО СО член 137 став 3 од ЗаКОlIотза Оllllггата YIlpaBlIa
постанка ако C'11JaIlKaTa во ДОIIОЛlIlIтеЛIIОопреДСJlСlllfОТ рок не
поднела докаЗII,
ОРПlllOТ нс може пораДII ТОП да го отфрли
бараll>СТО како да пс е 119дпесеllО (члсн 68 етап 2), туку С должсн
да ja I'РОДОЛ)КII1I0стапкатп 11 по сdглаСIIОСТ со IIраВllлата па
постапката 11 според матсрпjаЛlIlIОТ ПРОПIIС, да ja PCIHII управпата
работа.
Во КОIIКРСТНIIОТ
случаj од СIIПСIП'ена предметот ПРОJlЗJJсгува
дека органите се обраТJlле до ТУЖlIтелката со ШIСМО бр.20-3615/294 од 25.10.1995 ГОДIIна 11 бр.20-3615/2-94 од 6.05.1996 ГОДIIJН'во
опредеЛСНIIОТрок да достав)[ ДОЮIЗПпо ПРПЛОГ па бараll)ето. Судот
Смста дека IIсдостапупан)сто
на докаЗII со б"Р"I1)СТО, пе
претстаllува ФОРМЮIСIIпедостаток според погоре ЦIП11рашlOТчлен
68 став 1 од Законат зп опнггата упраrнш поставка, на О'п'нму JI

ке

I
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нс трс б ало ОРГоlIlIТС да копстатпраат

баран.сто IIC с шггу
поднссспо согпасно стан 2 О}\ НСТНОТ чпсн 11 закон. Она, затоа
111"1\)ОН ЦIIТJlрitJШОТ
члсп 137 стап
, 3 ОД Закопот за огнитата УJlравнС1
постаика. [асно произлсгувв дека органптс се ДОЛЖIIJI JI бсз ТНС
.
.
цокази на J(1 процолж ат постапката JI според эакопот на ja pCIIlaT
YllpaBIIC1TC1 работа. 1Га сета она основано
ухажува 11тужителката
цска

.

во туж бага.
При ваква
о сп о ре по то

состоjба

PCI1JClllle

JI

на работите,
IIРСДМСТОТ го

ра31'ЛСДУВНII.е]1 оплучуван ..е на тужсииот

СУДОТ

вр а ти

го

JlOJlllllITII

на повторно

оргаll.

Пресуда на
Врховппот суд па Република
У. бр.2589/97 ОД 20.10.1999 година.

Макспопи]»,

71. Сами IJРЗисиова на III)ссуда СО Koja с УТIJРДСIIО право 1111
сопсгпеиост на стаибсп обjскт 110 псипв па грапбв па грЗДС}КIIО
зсмjНIIIТС, а бсз грцдсжпе-тсхпичка
дпкумсптвци]»
издалспа ОД
пццле ж ниот ОРГ3111Ш YllpaHaT1l, нс може да сс И:JllРШII заШIIIJУlJап.с
на III)HHOTO на сопсгиспост
оо катаС'Л_IЮТ 113нсдвижиостите.

Од о бра з 11 О
Со з а к л у ч о к о т

Ж С 1I I1 С

то:

оргии е прс к п н а га
JlOCTallKaTa 1I0нснсна 110 бараНJС Н(} ТУЖlIтелот за ЗШШНlупаll.с на
право на СОIIСТВСIIОСТ на IIСДВIfЖIIОСТ - CCMcjlJ() стаllбспа зграда
IJзгрннспа ВО С. па дел ОД КIlбр.1924/11, врз ОСlIона на IIРННОСlIлна
нрссуна на ОСIIОВlIIIОТ суд ВО С. ГI.бр.976/96 од 24.01.1997 ГОДlIllа 11
едноврсмсно ТУЖl1телот е заДОЛЖСII да IJOBCHe 1I0стапка пред
МИНJlСТСРСТВОТО
за ур(5аПllзам,
ГIН\ДСЖIIIIIIIТВО
JI заНIТJlта на
ЖJlНОТllата среДlIна - fIOHpa'lIla
СДlIllJlца во С. , за да ПРJlбаВII
граДСЖJJо-теХlшчка документаЦlljа
за обjсктот
JlзгрltДСII па дел ОД
к.гlбр.1924/11I(О.
Со означената пресуда е У'ЛJрдепо дека ТУ>КIIТСЛОТ станал
СОIJСТВСIIIIК по ОСIIОn па градба па cCMcjlIa
стапБСllа згрнда - обjскт
Koj леЖII на дсл ОД КП. бр.1924/ 11 Koj се ВОДН па РепуБЛIlка
MaKcHolllljlt,
ПО ПОI\Рlllllпа ОД 60м2, оформен како нрнземjе,
336

11(1.

ПРВОСТСIIСJlIIОТ

i

I

i

!

усогласеп JI како таков ирепвпден со урбаиистичкиот плнп ЭС\ УЕ1 11 тоа како 11 + 1, па е наложено
на туженат(\ Рспубл ика
Макепопи]а да го ПРПЗllас тоа "реша 11;1сопствсност на '))'ЖIIТСJlОТ.
Со оспореното
реlllСПIfС жалбата па ТУ)I(IIТСЛОТ против
заклучокот е оцбиепа како пеоспована.
Суцот оце пи дека осиорепото
реНIСIIПС е донесено
по
согласпост со закопот.
Според член 144 стан 1 ОД Заковат за општата управна
постапка, ако органот што ja ПОДIl поставката напце на прашни.е
без ЧИС решение НС може да се РСI1I11 самата работа, а тоя прашан-е
прс гставува
самостоша
пранна целина за чие рСllfаваIЬС е
надлежен суд или пеко] друг орган (нретхоцио прашагье), то] може
ПОД условите 0]\ ово] закон сам да го распраПII тов ирашап.е, 111111
да ja прскипе поставката додска иаплежниот орган нс го реllШ
топ прашап.е. За НРСКJlПОТ на ноставката се попесува заклучок
против ко] е цопупггсиа иосебпа жалба, ОСНСНако заклучокот го
цопеп второстепеи орган.
Изгралбя-га на обгсктп на грппеЖIIО зсмриптс, односпо
условите НОН КОII може ДИ сс зяиочпе, да сс изгради 11да се ННДС но
употреба опредслен обjскт, отсекогаш биле предмет на УРСДУПlllI.с
со поссби и нро 11НСН, а О}\Л у чува Н)СТО за тпе пра 111а гь а е ПО
паилежиост
11(1 оргншгге
на управата.
За да се сме та пека
онрснелсн обjскт с IIзградсн по соглпспост со ПРОIlIIСIIТС кон [п
урснуваат тан област, на ппвсстигорот (тов е лицето lIа кос му с
ВРIIЗflаСIIО нреПIIМСТВСIIО IJPHBO lIа

КОРIIСТСII)С 111111
ЛIII\СТО на кос

му е }\оделено ГрННСЖIIОТО земjIIlIlТС),
JJnДJJСЖflllОТ оргnп на
управата ОД областа lIа урбаПIIЗМОТ 11граНСЖIШIJfТIЮТО 'Iрсба да
му пз}(адс реlllСlIlIС за УСЛОВJI за гранба КОII се JI:-iJ\.шаат но
соглаСIIОСТ со урб;НJIIСТflЧКItОТ план за СООДПСТIIОТО
110JЧНt'ljс.
Според УСJlОШIТС за градбн ОIJРС/(СЛСIIII по тон РСIIJеШIСt мора да
бllде IIзработсн ТСХIIIIЧКJI проект за обjсктот, Koj JНЩJJСЖIIJIОТор
ган

го

IlРОНСРУВ(\ 11одобруваt

а I10тоа соглаСIIО

со член

19

ОД

Jlзградба на IIlIпеСТIII\ItОНII обjеКТJI, откйко кс бllJ\ат
доста веllll11 ПРУПlте докази наведени по тoj qлеп, па JНШССТIIТОРОТ
З(lКОIIОТ

му се

за

издива оноБРСJlJlС за гридба.

Опне ПРНlIlнп,а не се pelllCJlII со ОЗНН'Iеl1атн пrесунн
ниту
можсле да бп}\nт предмет па спор от ЗnПрПIСII со таа IIрссуна, эатоа
]37
'..

IIITO

одлучувап.сто

за тис прашан.а НС спага но надлежиост

на

суцовигс. Оттука, Суцот иаога нска оргипптс но постанката
иравинпо заклучилс цска коикрсгпата управна работа нс може
да сс рСI1Шбсз решаваи.е па прстходпото прашан.с - прибавуван.е
на градсжно-тсхпичка
покумспгашпв ОД оргапот на управата
падлежен за работите на урбаппзмот 11 градежииштвото.
Павопи-ге на туж пте и от иств к иати но тужбата
дека
органите во ноставката биле цолжни да настанат по означената
.
.
правосилин пресуда и да JИ спровонат во катастарската
е вице 11ЦIIJ а
., .
"
на начин JIITO во таа евпценцша . кс
Ja запишат кукята со Дворо'!',
СУДОТ 1'11оцспи како псосповапи, пораци веке павсдсшггс IJРJI'ШШI.

Освен тон, самиот-факт

llГГО

баран.ето па тужителот не е опбнепо,

само е прекипата поставката, покажува цска првостспсшют
OPl'(lIl,
прэ основа на бпр а и.сто JI пре суната прилож с п а СО
баран.сто, [а заиочиал поставката, 110 наишоп па прашан.с бсз
чие рсшсиие НС МОЖС да се PClIl1I самата работа (прстхоппо

ТУКУ

пр а ша п.с), пораДIl што праВIIЛНО опиучил
постапката

ДО РСННШt.lIl.сН3 претхоциото

што

ja прскипал

прашап.е.

Врз оснона на изпесепото, Суцот согласно со '1J1СII42 стаи 2
ОД Закопот за УIIраВНJlте СIIОРОI!II ОДЛУ'III како но IIзрската на
llрссудата.

прссуда
У.бр.773/98

72.

0)(

сун на Гепубл нка М aKcHoIlllj

lIа ВРХОВIIIIОТ

31.03.1999

ГОДППil.

l\1аТII'IIIIПС KllIIl'lt на РОДСНIПСсс jalJlIlI

подат Сllоред IlоссБНII праlJlIJШ
смстаат за TO'IIIlI, 113 IICможат
дека

тис

факти

бllЛС

Од о бра зло

на

ТУЖIiТСЛОТ

11с 111'31111КОII се

11 фаКТIIТС заlllllll3l111

да IIC 1'11IllНПIШlшат

по

само

IIIШ сс

со lIаllОД

"ПСССНИ II() lIaT 113 31IТf)I't13Тllзам.

же

СУДОТ паjпс дека

Со оспореното

а,

11 11 С

то:

ту:жбата с

РСlпеllllС

IIзjаВСl1а

OCHonalla.

одБПСII;l С како ПСОСlIоваlШ

ПРО1l1П

жалбата

РСПIСIIJlСТОна МШIJIСТСРСТВОТО

за ВllаТРСJlI1ШраБОТII со кое па ТУ>КIIТСЛОТму С онБJlСIIО бf'РaJьето
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за ПрlIСМ во прж авганство

туж с ииог орган

на

Рспублика

Максцопи]«.

Притоя

пск а туж итсл о г IIC 1'11иснол пу ва
УСЛОВlIте прсцвиисгш во ЧЛСН 7 стан 1 од Закопот за држанjаllСТПО,
УТНРДII.ll

бlll\сjКlIlIсма IIPllj(1BCIIO живсалшите ВО односпо псма пспрскпиат

законски

прссто] на територшата
на Република
lIаjм(}лку 15 години, ДО попнссувап.е па баран.ето

Ма ксцоии]а
пя 1.10.1994

година, а со оглсц на топ псма законски просто]

ОД

година

Максдопи]а

IlCllpeKlIIll1TO

на тсриториргга

па Република

Jlаjмалку 1
и

пе е во брак СОнржавjаllllll
ППО

IIС 1'11исполнува

11(1Република Максдопирг , пораии
11УСЛОВIIТСОН член 9 ОП иавелсииот закон.

Воснно,

тужеппот
oРП\l1 ГО имал предвиц
фактот не к а
тужитспот му 611110 изнапено уверепие од 16.08.1991 година,
кос с сопрж а 11 попато ко т за НРЖ(1 Bj апство сгм-сф РГ,
.,
()1~CIIYBaJKJI дека тон е стороно 110 11(1'1' на автоматизам,
а
согл асно со попато ии тс ОД рсгистарот
па пр ж а вртп итс
Република Максцопп]а, НСТОТОПС го прифатпл
како НОК(1З
пржнвршство 11(1Република Максцони]».

на
ВО
110

не

на
за

СУНОТ смета цска OCIIOPCHOTOрегпспие пе с эакоиито JI СО
истото С HOBpeJ\CJI законот.
Ова затон IIIТО 11фаКТlI'Iката cocTojGa
ВО КОНКРС'пlltот
СЛУ'IaJ IIС С JlраПJlJlIIО JI 110ТIIОЛIIО УТНРПСllа.
Спорсд ,(JlСН 26 ОД Законот за ЛРЖ(1вjаllсmо
на РСllуБЛlIка

РМ" 6р.67/92),

J\ржавjаНIIII
на РСllубllllка
MaKCJ\Ollllja, по смпсла на опоj заКОII се смста JШI\СТО
КОС според
HoccralllllllTe
IIРОIIIIСII IIмало држаВj(\llстнопа
РспуБЛlIка MaKCJ\Ollllja.
IlраНШII)СТО
за СВIJДСl1цпjа lIа лржанjаllIlте
lIа РСllуБЛlIка l\tla KCHollllja cllopeH ДОССГЮIIIIIIТС JIPOIIIICJI IIC бllЛО

MaKCj\OJJllja,

(ItСл)'жБСJI

УРСДСНО

еДlIнствен

на

иеСJIIIК IШ

Според

IН1ЧJlIl.

К(1КО

IЩЖСЧКIlТС

ЗflКОlll1

ПО

1946 ДО 1977 ГОДlIна СВlIнеlJ[~пjат(\ СС водсла ОД стра нА
на органат за ШШ'11JСIIIIIII работн.
Спорсд Ш\ЖСЧКllте НРОIIIIС 11
нослс 1977 ГОДlIнп, (ЗаКОII за држапjанство
lIа СРМ "Службен
ПССIIIIК
броj 19/77, како JI П равнл ВIIКОТ за ВОДСП)СCnIlJ\CIIHJljH за
државjаНlIте на СРМ JI лржанjПllllте
IIП дРУГIIТС СОI\lJj(1ЛIIСТJlЧКIf
репуБЛIIКII pOHeHII на ТСРlIторпjаТl\
на СРМ, за нздапан,е
на
УВСРСНJlСзn др}кавjЮIС'ПJО, 11('__
lIужбсlt пеСIIJlК па СРМ" fip.2()/77),
JIСРПОДОТ ОД

11

еШIJ\СIII\lIjата за др>капjf1ПIIТС па

сгм JI држапjnПlIте

СОЦlljl1ЛJlСТII1JКJI рспуБЛIIКII

РОДСJlПlIа тсрпторпjаТf\

сс

НОДII

по маТJI'Jш\та

КОН СС

Кllllга

11(\ РОДСНJlте според

1Н1НРУГIIТС
lIа

CPf\1

НРПВIIJlатп

за
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нопсп.с на матичнитс книги. Притов при запшпувап.с па рагап.сто
(основно з ашипувагьс) податопптс за држввршство се за 1111ПIУIШ ат
ПО рубриката
црж авршство, "а цопопшггел ппте ПРОМСНII
во
државjаllСТВОТО
се з апишуваат
по рубриката
"допол пителни
эаиишуван.а JI прибелешки''. ИСТО така, кппгите на цржввршите
водспи според цотогашпитс прописи сс эаклучуваат со цепот на
стапув ан.с во сила на спомснатиот
нраnllJlIIIIК, со то а што
заклучсните
кипги за цржавршп сс (Iупаат НОмати '111пот I~CJ[Tap 11
.
.
ОД инв можнт да се изцаваат уверепига за државршство за лицата
за кон ва митичната книга на роцсшггс нс С одбслсжап поцатокот
за црж авршство.
Од навред изложеното
произлетува пека по 1977 голина
э а кл уче шгге кпиги за ирживрши
мажат да се употребат
за
иэпавап.е увсренпе за држаНJНIIСТВОсамо ако во матичшгге книги
ва роцсппгс
нс С онбе лсж аи попато кот за државjство.
IЗo
копкрстпиот
случа]
по УНСРСIIIIСТО бро] 1395/1 ОД 16.08.1991
гоцина на Секретарига-гот
за Bllarll)ClllIIll работи-одделсвие
за
УllраШIII 11оппгги работи - изцнцспо врз основа па попатоците ОД
матичиата

книга на РОДСIIИТСшто сс подат за

МССТО.

110)\тековен

броj 1395 за 1970 година, е соцржнп поцитокот
за П)JжавjаllСТВО
срм-сфр J на ТУЖIIТСЛОТ. Ова значи дека нс JlОСТОП аlпомаТlIзам
во

YBepeHIICTO IIзнаДСIIО

врз

OCIIOBa

на

1l0HaTOI\IITC

од маТII'llIата

врсмето Н<1 паЖСII)СТО на ПРОIIJlСIIТС по
1977 гоншш, туку врз основа lНl 1'0'1110ПРОIfJlIН31111 IIРЛlIла за НОДСII.е

КJШПI

на 1)()j(CIIIITC

11 ВО

на маТJI'lIIIIТСКIIJIПI. Toj PCIIJaBH'IKJI <1>акторгаIШТС морале да го
утврпат, О)\1l0С1I0како 11врз основа на JЛТО во маТII'lната КIIJlга
на РОНСlIlIте HJTOсс ВО}\Нза, ПОДтековеll броj 1395 за 1970 ГОДlIна,
за ТУЖIIТСЛОТ
с заllllflНШО државjаllСТВО СРМ - СФРJ, ако по
заКJlУ'JСIIIIТС
КШIПI на држ{\вjаllll
НСТНОТ нс С СВIIДСIIJП1>(lJl·
rvlaТJI'IIIJITC
KlIIll'IllIH РОНСlIlIте сс jаШIII JlСllраВII кон сс подат
CIIOPCHlIocCGl1II IIраВllла 11фаКТIIТС ЗНIШIII<IIIJIво ШШ сс смстаат
за '1'0'11111. НС l\1(>)I{itT оргаНIIТС
само lIа'IСЛIIО ДН навсдат во
PCIIICIIIICTO нека YIIIICOT на нржавjНШIТС
во маТII'lннта КJlllга е
сторен 110пат на автомаТllзам ПЛ11пак да бrtраат ту>ЮIТСЛОТ да го
докажува
тоа IПТО е эаппrПflНО но jаПНf1та KJlllra, ОДIIОСНО, да
нокажува
пска Iпданан.сто на УВСРСНllето за државjаllСТПО, врз
основа на II<)HaTOI~JI ОН маТJI'Iпат{\ кипга па родеНl1те, ПС с C-J\1PCIIO
по нат па {\втомаТlfзам.
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Пр и такна состоjба
н а р аботите
Супог го 110(111111'1'11
ОСIIОРСIIIIОТ
управен акт 11прсцмстот 1~0врати на тужсппот орган
на повторно раЗГJlсдуван>с JI ОНЛУ'IУШ1Н)С, согпаспо член 42 стив 2
во врска со член 10 стан 1 точка 1 11 3 ОД Эаконот за УlIРПШIJГГС
спорови,

Пресуда
У.бр.196З/97

на
ОД

Врховппот

с)'д на Република

Макецопи]н,

27.01.1999 годпиа.

73. Прецмстпт на постапкага 1'0 опрсдслувн
страпката 'Н)
попнссспо го баршьс, Н3 РСШСНИСТО што
го понссе ОI'ПНIОТ
мора Д3 биде во pal\1KIITe 113 постанспото баряи.е, а ако истоти е
IIcj~ICJJO11IICIJPCI,IIJIIO, оргаllОТ с полж сп да ja пппика страJlЮIТII 11
да бара ОД пса да го "РСЦIIЗJlР3 бараи.сто.

кс

Оц

о бра

з

с п

11 О Ж

11 е

то:

ОН списите на JlPCHMCTOT сс гледа
цска тужителот попнси
.t
барап.е НО првостспсииот Opl'tHI во кос Н(lвснува пскп зсмршггето
ОД КП.Gр. 13427/2, кос, со РСIIIСШIС па Собраписто
Н(1 опиггипа К.В.
бро] 1019 од 18.IО.19611·ОJЩllа им 611110 подслено на Б.П. 11 ЦэС за

изграпба

па пнппвппуялпн

станбепи

эгрнди,

611110

опзсмспо

OJ~

сопствснипиге
Н.Б. и Е.Т. бсз да бпцс ДОНСССНО
рСIПСПIlС за оцэсмап,е, олиоспо бсэ опрецслувагье
Ш1 папомссток
за одзсмепото зсмjпнггс. ОД ОПНС "[>11'1111111, lУЖIIТСЛОТ бара ОН
оргапот доколку постоп PCIIICJlIIC за опзсмпп.с на ирсдмстпого
влацсние

земршггс,

ОД

па пораНСIIIIIIIТС

парпчсн )lПДОЫССТОК.
ГlостапуппjКII
дска СО РСIlIСПJlС
зсмjlllllТСТО

СОIJСТПСПОСТ
PCIIICIJJlC

бнл

да JlМ бlЩС

бараll.сто. JlР'ЮСТСIIСIllIOТ орган УТВРНIIЛ
броj 22245/47
од 1.09.1947
ГОНJlJlН
на

КОМllспjп Hplf ГРЯДСКJtот
ОД

па В.

JlСllлаТСII JI

110

СКСIlРОIlРlljЮ\1I0mlта

С.,

СОIIСТВСIIIIЦII

КГlбр.13427

11

Б.

ОПРСДСЛСН

ОД

С.

ко С.

IIflPOJ\CII

Пfl1\ОМССТОК за

зсмjIlНП'СТО

во

ОП 3615 м2

ПО I10ПРПIIIIlа

бll1l0 еКСПрОНрНрПIlО

одбор

п

со

НСТОТО

If насаДIJТС.

ОД ОПНСIIрIl'lIlIlП, а како прпостспснпот орган УТВРДJlЛдска па
РСПIСПIIСТО за доделуваll,С па градсжпо
земjlllllте броj 1019 ОД
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18.10. J 961 гоиппа, му иретходсло решение за експроприрщи]а,
патпол дека СIIОРСДнаЖСЧКIIТ~ ПРОllIIСJllIсма УСJlОIШза повсдувап.е
на КОIlКРС'Пlата управна
постапка,
пораци што согласпо со ЧЛСН
120 став 2 ОД Закопот за општата упраВIICl поставка, барап.ето па
туж итслот за ионесувап,е на решепие за опземап.е од владение
гранежно зсмрппте од КП.бр.13427/2
КО С. ОД закоискито
паслсцнипп на корпспицпте на цоцслепото зсмршгге, го отфрлил,

ИмаjКJJ го предвиц
постанка

веке

неспорно утврцсппот

цска додсленото

земршгге

из гр аие по, оцно спо на лице

ОД

факт по управната

КПбр.13427/2

МССТО

постои

КО С. е
пэ грапсп а

ипдивинуална станбспа эграца -пвокука на пицата Б.Б.Н L~.C.
тужепиот орган барагьето на тужитслот го еватил како баран.е
за I10111111I'гуваll.спа PCIIICJlIICTO за доцслупап,е на градсжпо
зсмршггс броj 1019 од 18. 10.1961 гоиина. Според ово] орган,
такното барагье би можело да пропэлсэе само ОД пицата што
биле сч)аllКJI во постапката за додслупаи.е, по конкрстпиот случа]
од корисниците на доделеното земрппте 11 [авпиот правобрапител,
а нс 11 ОД тужитслот, ко] пе 611Л C'rpaIIKa по таа постаика.
Тужптслот
со жалбата,
а il со тужбата,
ja оспорува
фактичката состоjба утврдена ПОуправната постаика п пстакпува
пек а по ствп ка та за скспроприрши]«
па }(П.бр.13427 КО С.
поведсна во 1947 ГОПllпа, нс с I1раПОСНJJJlООКОlJчава 11дека па
пораНСl.IlIIJlТС

СОПСТВСIJIIЦII не

СКСllронрнраlJlIОТ

11М 611Л

нсплатен

Jlадомсст

па

нмот.

РаЗГЛСДУПCljКII 1'11 СПIIСJlТС па

IIРСДМСТОТ

JI

ОЦСlIуваjКII ja

заКОIштоста lIa оспорсното pCf.lICIIIIC, Судот паога дска оргаНlIте
на ностаllката по КОlIкреТlIlIОТ СЛУ'lаj НСО}\ЛУ'lувалс за работата
Koja 6ила IIрсдмет на баран)сто, ОДIIОСIIО, НСОДЛУ'IIIJlС по бараll,СТО
на

опака како Ilrгo с ноставсно.
Своред член 202 CT~\B 1 од Законот за Оlllllтата УlIрнвна
ноставка, оргавот ППО с lIа~~ЛСЖСIIза РСlllаВШI>С, ДОlIссува PCI.IICIIIIC
за работатCl IIIТОс прсдмст 11(1поставката.
'IУЖIIТС1l0Т

постапка сс 1I0пснува 110 IIОНОД баРЮl,С ОД
прсДметот па ПОСТС1l1катаго ОIlРСДСJlуна cTprнlKHTa во

КОПI УПРПlНlата

странка)

I10HIICCCIIOTOб(lрап)с. (}П)'КП,

реПIСllПСТО IIIГO КС ГО ДОНесе оргаllОТ

110бараll,СТО на страllката) мора да биде по РНМКJI па поставсното
бараll.с, а ако пстото е lIejacllo 1I11СПРСЦIIЗIIО,
оргапот с ДОЛ)J(СII да
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ja повяка страиката 11 J(a бара он пе а )((\ го прецизпра баран.сто.
И СТО така 11 второстсисииот орган кога решава по жнлбнта С врэап
за бараи.сто поставено по првостспспя-гя постапка (члсп 244 став
1 ОД Законат за оппггата управиа поставка).
Во конкретнио-г случа] бараи.сто па тужитслот
НС сс

опиесува

да бппе сф атспо ка ко ба ра п.е за
поппшгупаи.ь на решсинсто за цоделувап,е па грацсжно зсмргп гге,
а уштс ном ал ку како барап.е ЗИ опземап.е ОД влплепие на
градежиото зсмрппте . ОД КП.Gр.13427/2· КО С. ОН зякопскитс
паслспппнн на кориспиците на додслсното земрппте. ОП(1, уште
НIIТУ

нак

МОЖС

повекс порвпи псспорпо утврнепиот факт, ко] нс ГО CllOp" IIIПУ
тужитспот, цска ПОДСЛСНОТО
зсмршгге с веке иэграцспо JI па лице
МССТО постои пидивидуални стапбсна зграда - цвокука.
IIаПРОТIIН,ппводитс во барагьсто на тужитслп-г, кико

ж албатя
повекс упатуваат па знклучок дека
случа] станува збор за барап,с за опрецелуваи.е

пр а в и чеп

папо мест

еКСПРОПРllраllllOТ

па

пор

а нс шп пгс

11

ВО

1\0 KOIIKPCTIIIIOT
JI

исплакпн.с

с о пс-гвс

11111\11

на

я

11

IIМОТ.

ГIрп

ваква cocTojGa на раБОТIIТС 110 IJPC}{MCTOT, кога ОД
СIIНСJlТС НРОJlЗЛсгува дска оргаНIIТС по ностинката IIС ОПЛУ'IIIJIС
110 бnраll,СТО на 'rУЖIIТСЛОТ опака како С поставено, ОПIЮСIIОнс
РСПIIIJlС за Jlренметот lIа постапката
JlОВСНСllа 110 6l1раll.с ОН
ТУЖ JlТСJIот, Сунот нао(-а Дска
со ОJ\БIlВtllI,СТО НН жалбата с
поврсден заКОIIОТ на JJlTCTalIа туж IIТСЛОТ.
ОН OIНIC ПРII'IIIIIII,
СУНОТ паоfа дска
нма
потрсба OJ{
ПОВТОрlIО раЗГJlсдупан)с
11 ОДJlУ'lупаll.С по прсДмстот,
Нрll 111'1'0 110
попторната 1I0стаllка оргаНlIте треба да 1l0СТШJ(\Тво соглаСIIОСТ
со забслеПIКПТС на судот HnHCl1JI ВО опаа НРССУДП,ОНIIОСJlОнп
ОДЛ)"IНТ 110 IIIIСМСIlОТО БПРПll,С lIа ТУЖIIТСЛОТ онаК(1 како 111'1'0 с
поставсно,
а доколку
паоfаат
дека
бnран.сто с IIcjacllo 11
IIСIlРСЦII~НIO,оргаНlIте сс ДОЛЖJlII да го IIOBHKanT 'IУЖIlТСЛОТ 11да
му дпдат МОЖIIОСТ да го JlоjПСIШ JI да се IIзjnСIШ за фаКТJlте 11
ОКОЛНОСТlIте IIITO сс од важност за ДОlIссуван.с
на заКОlllIТО 11
праВIIЛНО РСНICIIНС.

Jlресупа
1999/98

0[(

на ВРХОПIIПОТ

24.06.1999

суд па РепуБЛlIка

МаКСДUlllljа,

у .бр.

година.
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74. Згр адата, э см] ишгсто IIОД :J1'радата 11зсмjlllllТСТО за
I}СДОIJШI упо трсбв на ЗГI)адаТ~lt но катастарот
на псдпижппстите
сс запишувяат
раJДН"Jунан.сто

.

на една катастарска
парцсла,
lIораДII 111'1'0,111IК,
'.
на ШЧ)l~СJlJПС 110ТИС СЛУ·ШIf,IICможе да се flрltкаже
'

како иснранап.е па техничка l'pCIIIKa по смиела 113члсп 219 став 1
ОД Законо]' за општвга упраJJна иостаика.

Од о бра

зло ж с

Jl 11С

то:

Од списите на препме-гот се гледа пска СО PCIIICHIIC па
првостспсниот ОРГПII L\II.6p.3907 од 25.06.1996 година, С УТВРДСII(\
содржипата на педвпжпостите 110 попнсиист ЛJfСТ бр.16034 КО К.В.
кап сс на о гв ат на КП.бр.60, па иосителот па правата на
пслвпжностпте И.П од С .
Со э ак л у чоког L'II.бр.3907/1 од 15.07.1997 година,
првостспсппот орган врэ оснона на член 219 стан 2 од Закоист за
општа та управна постн пк а врши пспр а вк а по pelllClIlICTO
Дн.бр.3907 од 25.06.1996 годпиа JI во алинегата 2 0)1. IIзрскатп на
'Гоа PCIIICIIJfC, како тсхппчка
грСlIlка [а исправи ['pCIIIKaTll 111'1'0
настанала по онпос па озияката на катастарската
парцела па ко]»
сс паогаат псцвижпостите УТВРДСIIII како СОПРЖllllа во пописниот
лист бр.16034, така што наместо КГlбр.60 сс заппшува КГlбр.60/
1.
Со ОСIIОРСIIОТО pe1JICIIlle" с опб пс и а жалбата
како
неОСНОВС1на, Прll што 11туже пиот Opl'ltll прифитил
цска е но
IIpalLlaIl)C
само те х н пчк а греlllка
КОjП с направсна
при
JlЗГОТВУВflll,ето
lIа PCIIICIIIICTO. ПрIiТОП,
ТУЖСIIJlОТ 0PI'illl по
uбраЗJlОЖСIШСТО lIа pCIJJCIIJlCTO ja lIоjrtСJlупа напраВСllата грСlJlка
со фак-гот 111"1'0 IIредмет на заШIIIIуваJl)С со PCllIClfJfCTO J(II.6p.3907
НС с :JCMjllIIlTC, туку само стан
OHIIOCIIO
зграда,
а такното
заШIIIIУllilll)С, IIClK, зи ОСlIова го IIмало договорот за КУIlОllродажба
3пн.бр.5020/93 по Koj "РСДМСТ на купопродажба е само станат, а
НС 11ЗСМJIIIllТСТО.

ТУЖIIТСЛОТ го оспорупа реПlспието Н, по жалбата,
а IIСТО
TaKr\ JI во тужбата Ilансдува дека нс е по пршпап.с rpCIIIKH, ТУКУ,
бсз 1I0CTOCIIIC на праШIII ОСНОШI I! без НКJlучупап)с па ТУ}Кlп-елот

по поставката, од КГI.бр.60 е оформсна друга К.Пбр.60/1.
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Су ПОТ 11С10га

закопот

11(\пггста на

ДС к а

СО ос 1I0РСIIОТО PCJlICIIIIC

С 110ир спе 11

тужитслот.

Спорсц 'шен 219 стаи 1 ОП Законо-г за оппггата YIIPHBIIC1
постапк а, органот што ГО попел рсшенпето оцпоспо служ бсното
лице

пгго

ВРСМС

па

го
ги

ишпувап.сто

потишпало
JlспраВII
ИЛJl

или

изпяло рсшенпето,

rpCJJIKIITC

сметаи.сто,

како

во имп п.ага
11 цругп

МОЖС ПО

или

бро

ССКОС

с вите ,

о '111 гл СП IIJ( псточпости,

пеговите знвсрспи ПрСПIIСII. Спореп стивот 2 на
ово] ЧЛСП, за IIспраnкпта
сс ДОJlссуна посебен заклучок, а СJlОрСН
стапот 3, ПРОТJШ заклучокот
со ко] сс ВрНШ исправкн с ]\0 НУIJIтепа
посебпа жалба.
Имаjкп ги НрСДШЩ навсцсшгге законски ОНРСД()Н како 11
но рсгпспието

111111

фактптс па коп во

конкреТIIIIОТ
случа] СС зпспова нсправкnта па
грСJlIка, СУДОТ нао('а )\ска фактптс нс Уllатуп(\нт на зиклучок
за
очигледна rpCIIIKa ко]» можс
СС псирави СОГЛ асно со 'ШС 11 2) 9

па

стан 1 0]\ Закопот за оппггата управна постаика. Ова, особспо СО
огпец па образложеппсто дадено ВО оспорсното
pCllJClIlIC
цскн
грешката пронзлсгува О}\ 1'0(\ пгго прсцмст на КУ"Оllронаж()ата
СО
ногонорот
Знв.(}р.502019J
БJlЛ само
CTHIIOT
(ЗI'рана), а IIC JI
ЗСМJIIJIIТСТО.
Од ваквото lIоjаСIIУПtlIl.с Пll IIаправсната ['PCIJIKH, а НСТОTi:1K(l
I1 ОД СППСIIТС, ПРОIIЗJJсгува HCK(l КП.бр.60, заlllllшtНН
1\0 РСIIIСJlIJСТО
Дfl.бр.3907 О}\ 25.06.1996 ГО/(II 11(1,ja онфакаllС1 згра1\rlТl1, зсмjllllПСТО
НОД :Н'радата
н 3С Mj IIIIIТ~Т() потрсбно за рС1\ОВJlа у"отрс6а
JШ
згра}\атн, IIIТО с сассм праВlIJlIIО JI НО СОГЛnСJlОСТсо законот.
Имсно, ко('(} С во IJРЮJlНII,С граДСЖIIО зсмjШfrтс, как()!\ IIITO

е

сл

11 КОIIКРСТIIIIОТ

Y'laj,

треба

да

СС 11Ма преДШl1\

'111CII

IG

0)\

гра)\СЖIIОТО зсмjШJlТС ("СлужБВСII HCCIlfIK на СРМ"
бр.10/79, 18/89 JI 2 J /91), CIIOPCH KOj, COIICTf~CHIIKOT ва ]грrщата IIl\1а
JlpaHO па 1'0 кор"ети зе Mj 11IIITCTO IIITO с; IIOH зграНtlта
11:JCMj111 flТСТО
1l0'll)сБIlО за нс jЗllllата рспоrша употреба ОД l(СIIОТ кога тоа ста нало
ЗаКОIIОТ

за

о 111
IIТССТПСJIО :JсмjШJlТС 11TO(l право трас ССдонска IЮСТОII згrаната
на ТОП зсмjШIIТС 11НС може ОНJ(СЛIIO ПП СС I1РСIIССУПn.
ИСТО заКОIlСКО РСПIСIJПС
е сопр)кано
IJ но ЧJlСJ10Т 12 ОД
3аКОIIотза ОСIIОШIIIТС СОПСТВСIIOClЮ праВJlII 0HJlOCII ("СJlужБСII лист
ла СФР]" бр.6/80), KOj сс НРНМСlIува како реllуБЛJf1JКJf закон.
Впрочем, дска ЗСМJНIIIТСТО (граДСЖIIО··ОJIIlIтеСТПСJlО), 11(\ кос е
!
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иэграцсна зграцата и зсмргштсто што служи за рсдовпа употреба
на зграJ(ата, треба да биде запшпано на 11ос нтспот па правото па
сопствепост на зграната, с'IIрО111ппа110и но член 23 од Правилникот

.

за п ачипо т 11 поставката
на излагн и.ето ~Ia JаПСJl увиц па
податоците за пецвиж поститс 11 пачипот па -заппшувагьето на
правата на иепвижпоствте ('IСлужБСII веспик па СРМ" бр.5/88),
поиесен прз оснона на член 56 11 73 од 3акопотза
прсмер, катастар
11 эапишувагье па правата на педвижпостите (IIСлу)кБСIIвеспик па
СРМ" бр.27/86 11 17/91), според ко] првостспсииот орган бил цопжеп
да постапи.

Оттука, Судот паога дека нема никакон оспов зградата I1
.
земшштсто на кое е изграпепа эграцата како 11 земршггсто за
негэ пна рсдовна унотре ба да се зашипат
по катастарот
на
нециижпоститс па оццелпи катаСТflРСКllllаРJ~еЛJl, поради ППО, пак,
.
псосновано е такпото погрешно раэпвогувап.е па катастарски
парцели да се прикаже како IIспраН(iIl)е на техничка грешка по
смисли па члсп 219 стан 1 од Закопот за оппгтата управна постаика.
Со оглсд на изпссеиото, Суцот оцени дека оспореното
решснпс с псзвкошгго, пораии 1111'0, согпаспо СО член 39 стан 2 од
Заковот за управните спорови онлучи како по парската па
.

пресупата.

Пресуда

на Врховппот

суд на Рспублпка
У.бр.570/98 од 31.05.1999 годпиа.

75. Прсдлпг
страlll{атп

I{oja

IIIШ()СТСIIСII()

за обнона на иосгаиката
УЧССТlJуп:tла

РСШС.ШС.

11 JI

1\10ЖС

да подпесе

110 ПОСТ3111<3Т3, 110 нс

Такното

Он о бра з 11 о Ж е

нс

Макснопи]»,

решеНllе

е то:

"РIII\IIIJJП

IIC е KOHe'IIIO.

I

Тужбата е основана.
. .
ОН CIIIICJГI'e на нрсдметот се fiIeHa пека Лllцата П.Д. 11JЪ.П
од С. ПОДIIСlIС посеБНII баран>з да бпдат поставени за старатеll па
IШВIШОТ брат ГI.Д. па KOj му е одземспа ДСЛОВllата способност.

34б

орган и пваjl\ата биле
. сослугиаии и секо] побарал то] да биле поставси за старател. 110
Jlзвс)~уrНlIЬСТО
JI па другите
цокаэи, првостепспиот
орган со
решенис за старатол го поставип братот,
Опа решсипе нс било поставспо пп Пэ.П. туку и било
поставено извсступан,е, со кос, по врека со IIсjЗJtilOТО барип,е,
првостспсппот
орган [а извсстил цска за старател го поставил
брато-г 11 ги павел причишгге поради кон така оплучпл. Ова
известувап.с 11>.11.ГО иримила па 19.06.1 997 голина 11 11(\ 20.06.1997
Во постаиката

I1pcH првостспсппот

година пописпа приговор

ПР()11Ш

извсстувап.сто

ирвостепсииот

1\0

орган. Во приговоро-г иавспс цска орга шгге нс ja пронепиле
правиппо сосгогбата il дека подобро било тан да бпцс поставсна
.
за старател. ги павсцс причпните за топ 11 JlЗJНВJIпацсж
цска
постанкята КС бице повторспа.
Првостспсипот
орган со заклучок го отфрпил притоворот
<;
б
JI
арап.сто за обнова па поставката, 'б. IЩСJКII
приговоро-г НС бип
попиесев за работата на старатслот, а бараи.ето за повторувап,е
11(\ постапката
611ЛО псосповаио.
Тужеииог орган со осиорс иотп рсгпсппе жалбата против
оно] ЗИКлуtlОК ja одбнл KnKO IIСОСllOщша, з~\тоа lIiTO со IIf(СМОТО на
првостснсп нат орган ОД 13 .06.1997 ГОДlfItn ту>кпi'сл ката бllЛ а
1I~.ШССТСI[(1
за тоа нска I1сjЗIIIIJlОТ БР(1Т бllЛ 1I0СТ(1ВСJI ЗИ стаР(1ТСЛ 11
трсбала да пложн )калба НРОТIIВ ОДЛУК(1та 3(} JlостпвупаlJ.с lIа
'

стараТСJI. ИСТО така, lIаlllOЛ j\CKa бr)Р(1Н.СТО за I10п'j'ОРУВНII,С на
поставката
бнло JlСОСlIоваIlО, затоа IIIТО РСIПСIlIIСТО сс заСlIовало
1((1 (1)(lКТJlчка состоjба
УТВРДСIl(1 ПО 1I0стrtпкriта,
n 1I0ВТОРУПНII>С
МОЖС да сс бара ако СС дозна(\f\Т IIOВli фilКТl1 kOH Iш tIРП()СТСIIСIllIOТ
орпнi вс .му 6нлс ПОЗIlf\ТJI 111111ДОКОllКУ ст(}раТСJlОТ COnCCl1O ПС ja
IIЭПРfllува старатслската
(I)Yllki~lIjri, а
oj\ Ilpif1l11ll1i IIОрНДН кон

Нс'

било поднсссно ut1pall,CТO за Il0BTopynati.c 'на IIOСтапката.
Судот наjпс дска со ОСIlОРСНОТОpciIIeilJlc сс ПОВРСДСНII
IIр(\пнлата IШ постанката.
Според ЧJlСН 249 CTltn 1 од ЗilкЬilOТ за ОJlНfП\ТП упраВJI"

постапка, постаIJката окончапа СО реiпсilJIС· против кое всма
редовно правно средство по унраПliата Itостапка (КОIIСЧIlО ПО
УПРflВllата поставка) ке се поптори ОД ПРIIЧIIНJlТСнапсдеШI во
точките

1 ДО 11

. етап.

11(\ ОВО]

зt17

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1.

I

Пр постс пе пио г и второс гепс пио т орган, приговоро-г
п о дпе сс н ОД сгр а н к атн , го прп ф а тпл с како предлог
за
попторуван.е
на постапката
~Iсс впупгпшс во поговата основаност.
Мсгутов, од списите на ПРСДМСТОТ,а и од образложенпргга
на
энклучокот 11 решспието на В1'ОРОСТСIIСIIlIоторгап, не произлетува
дека pClllClllfCTO, со кос за старател бил поставен станало копсчпо,
Имено, Пэ.Плюцпела барап.с да бппе поставспа за старател
на истото лице. DJlHcjKII 110 то] оспов 1'(1(1 била странка по
ноставката
за поставувап.с
на старатсл,
а била странка 11 во
постапката
IIOКРСllата по бараи.ето на П.Д. како зашггсрссирапо
лице по смпсла на член 49 од Закопот
за опцггата управна
постапка, органот 611Л должен решспието со КОС с поставел
старатслот, да го ностави на тужитслката.
Во списитс на IJРСДМСТОТ псма показ цска рсшснпсто fI 611ЛО
доставсио, а тоа "РОIIЗllсгуна и од навопите ПО тужбата, поради
што решсиисто НС можело да стане копсчпо.
Ако страпката не го IlРIIМJlла решението, а против тоа
решение како странка нма право па жалба, тогаш НС може да се
смета цска постапката с окопчана со рсшсппс ПРОТIIВкое нема
рсдовно правно средство. Поради 1111'0, погрсшипе органите кога
папшс пека баран.ето за I10BTopYBall)C на постапката е педозволепо
ОП ДРУГJl причини, а НС пораци тоа IIITO PCI.IJCIIIICTO
не станало
коне tllIO.
о.,
ПораДII 1'Оа сс jапупа потреба од повторно раЗГJlСПУВflll.с J(

ОДJlучупаll.с.
БllдсjКJI оргаНlIте пе подсле смстка за правплата
на
IIOСТНlIката, во lIатаМОllшата поставка трсба да постанат на IШЧIIII
со KOjнема па се ОДЛУЧII на Iнтста на страllката. 11МСIIО,со оглсд
пска ПРВОСТСПСIIIIОТ ОРПНI НС ОДЛУЧJl по бараll)С'IU на ТУЖIIТСJJката
за 1I0СТ<lвупаll,С lIа стараТСJI, ТУКУ само jH НЗВССТIIJI, а JlРОТНИтоа
IIJICMOВЛОЖllла БЛНГОПРСМСII IJРIIГОВОр. ОРГНIIОТ'll)сба да ja ПОВlIка

'IУЖlIтслката да сс IпjаСIIН Hf1JJJI с СОГllаСllапрнгопорот да сс смста
како жалба IIP01118 PCIlICIlIICTO со кое за стараТСlI е I10CTf1DCII
J1сjЗIIIlIIОТ брат, со 11.11'0 биде прнфатепо дска по СУIIJ'Пlllа е
одлуtlеllО 11по lIеjЗIIIIОТо барап,е по еДIIllС111СlIa 1I0стапк«, а потоа

ке

ВТОРОСТСIIСIIJlОТ
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орган КС треба

на,ОДЛУЧII

110жалбата.

Цокол ку со тоа тужитслкнта
доставспо

pCIIICIIIIC,

решението, со
на приемот на

НС С

'1'01'(1111 оргапот

согласпа

С должеп

I1 бара

ла

(1

на

(1

611НС

П> цоставп

таа КС се стскнс со IIfJl1IЮ на жалба он пенот
PCIJICIIIICTO 11 на таков начпп постапката
КС побие
111'1'0

редовен тек.

,

Пресупа

на Врховииот

суд на Република

Ма кеноп н]«,

У.бр.3059/97 од 13.01.1999 голина.

I
;

76. Лицстп 110 чие бпраи.е С lIol<pCJlaTa YlljJuBllaT:.l нпстанкп
с страика по по стппкатв, па 11f~ може бяр ап.сгп за о бишш на
постапката да 1'0 эасппва 113 точка 9 OJ~ "ЛСН 249 ОД Зикоппт за
еппггата У11IНШl13 постаика.

Од () бра

з

11 О Ж С 11 и

Оп списите

на

е

ТО:

глепя цска со pelllCJlJlC на
првостспсииот орган бр.О9-992/2-95 OJ( 8.08.1996 година, с опбпс по
IIРСДМСТОТ СС

бараи.ето на тужитспот за ограцувап.с на дrЮрIlО МССТОна УЛIII~а
"11.1111 по К..
Тужспиот орган со PCHICIIIIC 6р.31-1503/96 ОД 28.()1.1997
годпиа [а оцбил К(1КО неоспована жалбата 11(1С.Т. нзjаПСН(i протпв
решението на нрвостепсшют орган, со КОС му С опбиепо бара п.ето
за ограиувв п,е 11<1 дворно место 11 во ЦСЛОСТ СС поиик ал на
причипите павсцспп во

PCIIICIIIIC.

JlРВОСТСНСIIОТО

На ДСН 6.11.1997 година 'ТУ)ЮIТСЛОТ ПОДIIСJf JlрСJ\ЛОГза обнова
на поставката, окопчана со PCJlICJlIICTO па ТУЖСIIIIОТ ОРП1l1 бр.З J1503/96 од 28.01.1997 година, врз основа на чпсп 249 стан 1 точка 9
ОД Зпконот за OlllllTaTa
УНрС1Нllа lIостанка. Кико ПРII'IIШII за обнова
на I10СТИJlкаТtl, мс{-у нругото, IItlвсдупа дека шпу Toj, IIIПУ IIСГОВlIOТ
ПРПМIfЛС JЮКС1IНl за

ПОЛJlОМОНШIIК

не

JlРНСУСТВУВНЛС

Нрll

IIзготнупаll,СТО

ДОСТЮ\СIIО IIIПУ PCIIICIIJlCTO

туку

1.11.1997 ГОJ(lша прску
од службспото ЛIII\е.
,

JlIII\С

lIа ЗRlIJIСIIJfКОТJ

Уп.бр.31-1503/96

за 1I0СТОСII,СТО нн ННКIЮ PCIIICIIIIC

па

УВIfП па

()

МССТО 11 нс

НС 11М бнло

ГОНJlна,
.
ТУЖlIТСЛОТСJlУ1Н1Jrю ДОЗJlЮI

I1ЗПРIIIСII унпд

ОД 28.01.1997

ВО ПРСДМСТОТ

со J(О3Jюла

/
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Со оспорсното решенис барагъсто на тужптслот за обнова
на постапката с опбиспо Ka~o псосповапо, согласпо со члсп 256
стан 3 од Закопот за општатауправпа
постапка, ОД причипи 1111'0
.
во конкрстниот случа] околпостите КОН ТУЖ~П'СJlОТ ги иэпесува
како ПрНЧIIНИ за обнова СС такни што ПС можат да доведат до

поипа кво реПIСIIIIС.
Су дот п аога дека
законито.

оспореното

реПJеllllС

е пра вил по

11

Сулот 1'11оцепи како исосповапи паволите па тужителот во

бараи-ето за обнова на постапката врз основа на точка 9 од став 1
на член 249 од Закопот за општата управна поставка, истакиаги
JI во тужбата дека конечиото
пторостспепо решепие од 28.01.1997
година нс му било доставено 11 1 пу на туж итсп от, ниту на неговпот

полпомошпик, а

НС 11М611ладоставспа

покана за
на увипот на лице место па 19.07.1996 гоцппа.
НIIТУ

ПРПСУС'Пl0

Имено, точката 9 од означенпот член, сс описсува па лице
кое тре бало }{Н учсстнува ПО ностапката по спогство па страика, а
такна можпост НС му била даJtепа. во копкрстпиот
случа],
тужителог ПО чие барагьс е покреппта поставката за ограцувап.с
па дворно место, е странка за '11111 права е рсшавапо 11 оллучспо
по УПрllВШtта поставка, што значи дека по случагов ПС може да
стане збор за YCKpa'rylHlIl>e 11 ОПСВОЗМО)КУJН\Н,С па ова право.

Оттука, павоците на

'ryЖIIТСЛОТ

за недоставуваи.с на

покана

за

да бllнат ПРНЧIlна за обнова на
поставката, ТУКУ НСТIIТС можсле да бидат IIЗIlСССIIII 11 ОЦСIIСТJI во
жаJJБСJJата 110ставка, а нема IIpC'IKa 110HOCTaBYBall,C'I'O 11ПрlIСМОТ
па КОIIСЧIЮ'I'О PCI.IJClllle од 28.01.1997 ГОj(IIШl ТУЖIlТСJJОТ СВОlIте
права да ГlI остваРIIПО УllраНСJI спор, заПСДСIlIlРО'ПШ тон PCIIICIIIIC.
Он ОВJlС 111)11'1111111,Сунот lIaotH дека НС с ПОВРСДСНзнкопот
на LlITCTa на ТУЖJlТС1JОТ кога ПРС}lJlОl'ОТ му е одбllСII СОГJlНСIIОСО
ЧJlСН 256 стап 3 од Законот за ОlнiггатCl управна постапка,
за1'Оа
111'1'0Toj како странка
но постаllката
ПС можс бараlllСТО за обпона
на постаllката да го заСllова на T()~~Ka9 од члсн 249 ОД ЗаКОIlОТ.

УВlЩ

на лице место не можат

на ВРХОВНIIОТ СУД на РспуБЛIlка
У.бр.616/98 од 25.03.1999 година.
Прссуда
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MaKcHollllja,

нога сс j ан увзнт CTpalllOI со СIIJН)ТIШ 1111
ШIТСРССIIII кога една 0)\ СЧJallЮIТС сс стокиала со ОIlРСДСJlСlIJlllрава
IJP:I оснона 113})СШСIIIIС за кое се бара IIО1SТОр)'П311.С 113по стапката,
нцдлсжпиот
оргаll ПрСТХОДIIОтреба да цоиссс зпклучик со кв]
ГО цпзполи поптпруиап.сто,
против но] страпкптс имяат l'IНШf) па
поссбна жалба.
77.

)}.О случаllТС

ке

Од о бра

зло ж е

ОП списите

па

11п

е

ТО:

IIРСПМСТОТ

се глепа дека со решепие

11(\

нрвостсиспиот

орган бр.19-1973/95 од 22.09.1995 гоцип а, кое с
копечпо п правосилно. с пацсп ии употреба 111шести цио IШОТ O('jCKT

.

- ДСJlОВСII НРОСТОР-НIIСКОIIТ за п пгал оци,

чи]

.

ипвс

ст-ито р

с

тужитслот,

Постапувагки 110 поднссокот ОД ЗНlIIlТСРССllраllllТС липа он
26.05.1997 1'01\1111(\, првостспспиот орган со рсгпеписто бр.19/ 1973/
95-1 ОД 14.08.1997 гопипа, цозвоиин 0611011(1 па поста иката окончава
со решсписто (,p.19-1973/95 ОД 22.09.1995 година, топ peJIIClIIlC ГО
поиипггил, а баран.сто за изпавап,е 1)(1 рСШСНИС за употре бя на

времеипот обjскт, е оцбиспо

како

пеосповапо.

Како I1рIIЧIIII11 за обпопуван,с на постапката. првостепспиот
орган сс повикал ва НРII'JIIШIТС од член 249 стан 1 точка 1 ОД
Закопот за оппггата управната постаика (попи факти JI цокаэи),
IIрll 111'1'0 како пов факт УТВРДJlЛ НСКН обjсктот НС бил поставен
само на КП.бр.12278
КО О. ТУКУ заф ак ал делови 11ОД другн

катастарски

парцели,

кон 11 цел од КП.бр.12279/3, на Koja
пр(шо на КОРJlСТСII)СJlМНlIС ЗЮlJIтсрсснрюште ЛJJЦИ.
ТУЖСIIJlОТ ОРГl\1I ja одбllЛ жалбата
како IIСОСlIоваIlН,
ПОВlIкунаjКII
сс на ПРИЧJlНlIтепо ПРВОСТСПСJlОТО PCIIICIIIIC.
СУНОТ OI~CIIII дска оргаНlIте гп ПОВРС}{НJlС нраВllлата
па
I10станката кон сс
СУI1IТССТВСIIО
зrtачсн)с Нрll ОJ\ЛУ'IУВПIl)СТО
во
МС{),

оп

оваа работа.

Спорсн члсн 257 стан 1 о!\ Законот за Оlllllтата управна
постанка,
кога С I10НJlСССII прсдлог за обнова па ноставката,
а JI
кол} 110служБСJlа ДОЛЖIIОСТ сс обнопупа постанката, JН1J(JJСЖIl1l0Т
орган IIрСТХОНI10допссува заклучок со Koj jn ДОЗПОJ1уваOUHonaTa
на

IIостапкаТtI

11]10

Koj опрсдслула

во Koj обем

ке се оБНОВII

/
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постапката. Против эакиучокот, страпкптс имаат право 11(\ жалба
(члсп 259 ОД Законот за општата управна иостапха).
По се бсп з акл у чо к «О к о] сс о б п о вув а ио с та п к атв ,
пвилсжииот оргап нс мора да поиесе само кога спорсд О колпостите
ва cllY'lajoT тоз е можпо, а с во интсрес
аабрзувагьето
па
ностапката - стан 2 на '111е1l257 од Закопот 'за опцггата управна
поста 11 ка.

ча

Во копкретпиот

случа], првостепспиот

орган не довел

поссбсп заклу'lОК за обнова на постапката.

ииту 06110ВIIЛнекои
ДСJСТIШJа на постапката
ВО кон да го nК1IУ'l1l тужитеиот
како
C"11J(1I1Kn,
туку циректпо, цопсл РСlllеШIС со кое цоэвонил обнова,
ГО JJОIIIIIlП11Л прстхоцпо
довесеното
РСIIlСJШС 11го 0)\61111барап-ето
на АД.

.

.

Спорен мпспси.сто на Суцот, околностите на

КОIIКРСТIIIIОТ

случа] нс сс та кн 11да може да сс изостави цопесуваи.сто на посебен
заклучок за обнова на постапката. Ова, затоя 1111'0по случагот се
JaBynaaT страики
со СНРОТllrШIl IIlIтсреси,
а сцпн од страПКlIте
(туж и-гслот), врз основа на РСIIIСШIСТО 110 опнос 11(\ кос се обвовува
иоств п к ата, се стекпап со о пр спсл с пи права, поради што
првостсисппот ОРП\lI НС можел, бсз да го НКЛУ'l1l тужитслот во
постаик ата, да донесе РСIНСlIпе какво 111ТОе ирвостепспото
PCllIClllle,
ТУКУ, ако спепил
цска има услови за обнова морал да
цопссс поссбси з акнучок со ко] ке [а }\ОЗИОЛII обновата.
()СВСII тоа, ОН IIР I!.OCTCJle11ОТО PCIJICIIIIC НС може со СJlГУfНIОСТ
да сс заКJlУЧJl
Д31111 поставката
сс обllовува 110 ВРС}\ЛОГ П3
заНlIтеРССllраllllте
Лllца 111111IIРВОСТСIIСIIJlОТ орган
ja оБНОВIIЛ 110
СЛj')кбсва ДОJIЖIIОСТ. Ова с важно да се УТНРДJl, затоа 111'1'0,ако
поставката сс оБIlОВУП(\ 110 IIреплог па С'11ншка, мора да се нма
I1РСНШЩ дска обнона на IJостаl1ката lIopaHII 1I0lШ покнзп JI (l>aKTII
('Iлен 249 точка 1 од ЗаКОJlотза ОПlJп'ата упраВllа постаJlка), може

на бара

само лвце кос учестуиало

како странка во поставката
чпjа 061101\(\се 6ара.

во

Koja С НОIIСССIIОPCUICIIJICTO
Со Ol'JlCH на 1I:3I1CCCIIOTO, СУНОТ ОЦСJlII дека ОСIIОРСIIОТО
pCIlJClIlIC

Законот

С IIС3ClКОШIТО, 1I0раНJI IJJTO СОl'лаСJlО СО член
за унраВlIlIТС СIlОрОВП го ПОIIJIlJlТII.

I1рссудн па ВРХОПJlIIОТ СУН на Република
Y.6p.1451/98
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од 31.05.1999

ГОДIIIIН.

"

39

етап

2

MaKCHOJlllja,

0]\

78. 1 .Кпга 110 IIOПОД попелси YllparsCJI CIIOP" ПТОРОСТСJlСIIIIОТ
ОIJПIII
КС ГО ппп ипгги, укине или ИЗМСНИ
сносто [п спо р спо гп]
PCJlICJlIfC, ДОЛЖСII С да
пппмана со 1'03 да нс бипат повредсни
IIlншап) Н3 страllКJlТС или па ТРСТII лица,

акти

JJ.IIОСДIIIIС'IIIIIТС

Одлуквта

допсесии

пред обjаВУlНlIr.сто

113

У сгапнипт СУД, со I<oja с укиняг општиот акт врз
псипиа на ко] сс донссенн, КС остпиат по П[НШIШОТ 1I0РСНОК само
Н3

11КОIIЗПрШУВ3Н.сто

ивцпсжците
иослсдици.

С З3ВРШСII(), а за ДРУГlIте

оргаllИ ССполжпи да го сирсчят

Он о бра з 11 О

Ж

с

11 11 С

окопчана

у .бр.3 7-173/95 он
орган У.бр.37-J54/97

ОД

акти,

пастапупшьстп

па

то:

Тужител от достапип бнра п.с
06110В(1па поставката

посципочии

ДО ПРПОСТСIlСIIlIOТ

ОРПIII

за

со решснисто
па 'r)'жс111 IOТ орган
5.07.1995 година, КОС, со решепие 11(1'I)'ЖС пиот

11.07.J997

го ди п а

уважсно

С

11

првостспсното
PCIIICIIJIC з а "РН:Ш(lВ(1I1.с прсцпмстисио IIpaBO на
КОРIIСТСJl.с е иони пггсно
11 ирсцмстот
е вратсн
на п о вго р ио
"раэглсдувап.с JJ ОДJlУ'lУШllье.
ПО по поп тужба та 11ОДIJ с с е н (1 ПРОТII Л ре гпс п НСТО 11а
туж е пи от
орган
У.бр.37-154/97
ОД lJ.07.1997
го д и н а ,
второстепенио-г ОРГ(1I1 УТВР1~IIЛцска навопитс во тужбпта се

основани

JI СОГЛ(1СIIОсо

постаllка

го 1I01II1IIIТII1IpCHlelllJ(~TO У .бр.3 7 -154/97

ГОДll1l3t

а

баР(1I1)СТО

член 261

ОД

на тужнтелот

Законот
за

З(\ OJIIIIT€1T(\

оБНОН(1

оп
If(l

управна

J I .07.1997
YlJpaBII<lT:l

ностапка

окончана СО рСlIlСIIПСТО
па BTOPOCTCJlCHHOT
0РГ(lJ(
У .бр.3 7-173/95 оп 5.07.1995 ГОДlIна, ГО опБН1J KllKO IIСОСJlова НО. Ова,
он IIPII'IJlHII IIГГО баР(1IJ.ето за обнова 11(1постапката С З(1СIIОВllIIО
на члсн 249 стан 1 точка 1 од Законот З(\ OIIHITHTa у"раВllа
1I0СТClПК(1,

ПрlI 111'1'0како

пон доказ

во

еМIIСЛll

на

означсната

ОдлукаТ(1 IШ У стаВIIIIОТ сун IHl
Република Ма КСПОIIJlj а У.бр.145/96 од 26.02.1997 ГОДШI(1("Сп)'жбсп
ВССIIIJКlIа РМ" бр.14/97), со Koja е УКllпата Одлуката зll успоjУВЮI)е
11(1Jlзмсната 11ДОПОJlIIУШНI)СТО па дел ОД урбаПJlСТпtlКlIОТ JlЛПJl .
зона па JlJlHYCTPIfJH Jf колектпвно
<;таПОIНllJ)е донесена ОД
Собрarшсто па OIIl;IITllllaTa.
заКОIJСКll

ОЩJснба С IIредложена

!
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Тужсциот

орган, цопссувагьсто на оспорсното решсине го

образножува со правпото сфаквгьс дека во времс кога рсшсцпето
за иризиавап.е на предимствено нрава па корпстсгьс с допссепо,
Одлуката за усвогувагье на измепа 11дополиувап,е па дел од
Урбанистичкпот план не била укпната со Оцпуката на У ставпиот
СУД,а бllJ~еjКII Оцпуката па У ставпиот суд е укипувачка,
таа нма
правно HCJCTBOсамо за во ицшшв, 1I0ра}\1I што пе може да доведе
до обнова на носта нката.
СУДОТ, паога дека тужеииот
орган 1'11поврепил правплата
на поставката

11

1I0греUIIIО го применил

материгалпото

право.

Притов. Судот го нма препвиц следното:
Спорсц член 26l од Эаконот за општата управна постаика.
органот
може

протнв чие

РСПJСIIlIе

паврсмепо

до окопчуваи.ето на спорот.

повсцеп

УllраПСII спор,

ако 1'11 увпжува

сите барап.а на

е

ТУЖIIТСЛОТ да го IIОШIlIlТII или измени своето pCIIICIIIIC, ОП ОННС
причипи ОД кои Суцот 611 можел да го 1I01l1l1llTII такпото решение,
ако со 'гоа нс сс навредува правото па СЧJанката
во управната
поставка 111111 па ЧJсто лице.
Решението У .бр.З7-154/97 од 11.07.1997 година, кос тужспиот
орган со ова оспорено РСIнеппс го попиштува повикувагкп сс на
навспениот член 261, е донесено 110 баратье па тужптелст. Значи,
то] е C'I1"){\IIKaпо постапката ВОко]« е цопссепо тоа решсипе. а бил
стра нка 11. по ноставката ко]» с окопчана со решенпето У .бр.37173/95 од 5.07.1995 година, кое тужеппот орган го J10JlIIIЛТIIJI СО
сноето решение У .бр.З 7-154/97 од 11.07.1997 гоципв. Оттука,
ТУЖСIIJlОТ орган ПС МОЖСЛ nрз оснона на члсн 26l од Закопот за
ОlJlllтата управна Ilостапка да ['0 измсни свосто pCIIJClIllC У .бр.37154/97 од 11.07.1997 ГОДlIпа ва II.lTeTa на ТУЖIlтелот,
а со
ОСIIОРСIlО'ГО PCIIICIIIIC токму тоа е lIаllраНСIIО.
ПрП'lIllШТС, пак, за IIОIIIIIlГl),наll)е па РСIПСIlIIСТО У .бр.37154/97 од 11..07.1997 ГОДIIIН\ IIзложеНJI но оспорсното реПIСllпе сс
заСlIоваllllllа погрсншо сq)'аКalЬС на ilРШШОТОHejcTBo lIа ОДЛУКJlТС
на у стаВ1IIIОТ сун на Република MaKcHollllja.
Имсно, 'гочно С дека УКИIIУП~ЧКllТС ОДЛУКII па УстаВIIПОТ

сун

правно HcjcTno само по 11]\1111
11а, 110 IIIШIlОТО
IlраПJlО
дсjство нс сс I1сцрпуиа само во lIСМОЖlIоста да СС донссунаат HOBII
IJОСДШIII'lllll аКТII прз основа ва укппзтнот опнrr акт, туку III1ВIIОТО
354

IIмаат

правно HCjCTBO Оllфак,i

но ссбс il обирска за СНТСiiаПJiСЖIl1l органи
да го спречат иатамопшото созпаваз ьс на носледици 01\ укчпатиот
.

I

.

ошпт акт. 01\(\, затоа што спорсц члсп 1J i став 3 оп Уставот па
Рснублпка Макспоии]а, ОJ\ЛУКIIТС на у сташшот сун СС конечии 11
извршни, а тоа зннчп лека 110 обjанупаll,етd
па оплук атв по
Снуж бсп веспик. паипсжпиот орган нс .смее па цозволп, питу да
сирсведе иэвршувап.с ва иравосилиите иосцииечпп акти цоиесспи
врз основа па ук пиатиот OIlIIlT акт, а ако иэврпгувв гьсто с
започпато, ДОJlЖIIJI се да ГО запрат. Притоп, тая полжиост на
иа дпс ж и птс орг-аии настаиува
со пепо т на обj(\ВУП(\II.сто
Н(\
.

Одлуката

I

на Уставипот

•

суц во "Служ бсп ве сн ик на РМ" и

пегзппото исиопиуван.с нс е УСЛОВСIIО со поппесувал-с на барап-е
од СТРНlIка, туку 110 сила 'Н\ Уставот,
оцпосио нишга спуж бепа

цолжиост С на постапат во изложспита смиспа. .
Опиукв Н(1 У ставипот СУН, без оглсц дюiJi с укппупачка или
иопипггувачка,
нс сноп показ но постапката и вооппгго НС може
да сс смета како показ, затоа пгго сс опнесува 11(\ оппггиот акт
I\РЗ осиова пп КО] сс ДОlIссунаат 1I0С1\IIIIСЧJIlIТС акти, lIopaHII IIГГО,
ва к, нс МО)КС ПП бllне асван за по вторупа в.с 11а поста JI ката
ОКОII'Н\lШ со конкретсн унраВСII акт. 1-10, 1'0<1пе ЗII(1'11I j\CKll СJlте
ПОСДJlIIСЧIIJI
аКТII Донесспп преп обjавуваil)СТО
iш Оплукпта на

у сташшот

СУД со

ДОJlСССIШ,

КС

донеССНII

ПРС)\

Koj(1 С УКllllат

останат

Уста BIIIIOT СУД.

ОШНТIIОТ

ОСIIОIШ на Koj сс

ПОрСДОК, само эатоа нпо
па укltllувачkата
Онлука

ВО IIраШIIIОТ

обjавупаll)СТО

кс оста

(1КТ,врз

сс

па

нат IIСIIЗМСНСТIIсамо OIlJIC 1I0СПJlIIС'I11IIакти

1I0C)\JlIlC'JIIII акти
надлеЖНlIте
lIастаllупаll)СТО
11(1
llатаМОIIIIIIIТС 1I0следJtЦII, ОПlIОСl10 мора да 1I0ст(\пат по соглаСIlОСТ
со погорс IIзложеното,
а тоа е, не смсат да П) дозполат, IIIIlУ да
го СНРОВС}\<1Т Jl 11НВОТО IIЗ пр lIJYIHlll)e, а а ко ilЗВР IIIУ па IIJCTO с

Чllе

с заВрlIlСIIО, а З<1ДРУГIIТС
ОРГ(\1I11 мора П<1го СllРС'l(\Т

IIЗВрНlуваll.е

започнато, ДОJlЖI1I1сс да го запрат.
Отгука, ТУЖСll1l0Т орган IIреl\ да одл)"ill по баран.сто 11(\
ТУЖJlтелот, 'грсб(lJlО па rilllponepllll утпрдп фактитс n околностите
но

врека

ео

IIЗВРIl1уваll)СТО

па

рСlllСНПСТО

У.бр.37-173/95

5.07.1995 ГОД1lна. Опа, особено со оглсд ila фактОт
суд УНП'С со РСIlIСIШСТО У.бр.145/96 оп 20.11.1996

ОД

IHTO У стrшппот
ГОДllна

со кос

е

355

поисдепа постаиката, 1'11запрел ОД извршувап,е иосцпнс чпите акти

!

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

11HcjcTBllja ДОНСССНИ, опиосно
прсзсмснп врз оснона на Оцлуката
-.
за усвогуван.е На нзмепа 11дополиуваи,е
па дел ОД Цсталпиот
урбапистички план. Значи, 130 копкретпиотспуча], поецннсчпите
.
.
акт 11 JI де J ст в 11J а се з а 11р С П и, ОД 11З Н Р (11У па 11)е , в с П 11а 111 1IО

цонссуваи.сто па

за повепувап,е па постапка, при 111'1'0
со обjаВУН<tIl,СТО па Однуката на У ета ви пот СУД У .бр.145/96 од 26
февруари 1997 година, решсписто за времевата мерка преетапупа
PCIIICIIIICTO

да важи, 110 едновремено настаllува IIравното HcjC'Il!O П3 Одлуката
п а У стнвпиот СУД, а та а го о бврэува оргапот l'а го запрс
започнатото IIЗВРIIIУВi1В)С на означеното решепие. Од опа, пак,
[асно произлегува цска почпувагки ОД 20 посмпрп 1996 година,
п ос го п ко пти нуитс-г ВО заllпраll)СТО
од иэ вр шув а гь е на

посципсчпите акти цонесепи врз основа на озпачсиита укпиата
Оплука, а таков поспипечеп акт е и решсиисто У.бр.37-173/95 ОД
5.07.1995 година.
Со оглсц на правнота HejcTBo на одлуките на У ставпиот СУД,
извршувагьсто па такните иосцинечни акти, како спротивис па
IIраВlIlIОТ порсцок, 110011111'1'0
нс С мажно, а иосцпнсчпп
упраВНJI
а кги (ре шсни] а) ()НС

113ПРНlупаll>С

ОГЛtlсуваат

за JlШВТОВJШ, СОГJНIСIIО

Законот

ОIlJлтата управна

за

Пресуна

СО ЧЛСН

267 етап 1 точка 3

можс да

РСШСНllе

СС ПРИМСIIИ

М3ТСРlljаЛIlf)ТО
1'0 ДОIIСЛ

ВРХОВНIIОТ

прано

рсшснисто

со COI'JНlCIIOCT ИЛИ 110

само тогаш кога
ОI\СIIИ

па

JI МСIIУШIII.с

б:IРШI.с

IНI

cTI,aIlKaT8,

СО lJIНШОСIIЛIIОТО РСШСIIИС

С 1I0ГРСШ~~() JlIHfl\lCllCTO

УКIIIIС IIJlИ IIЗI\1СIIJI :ШР3дJl

11 aI{О 0ргаllОТ

1111'0

дска има потреба рсшснисто да

IIC('OIJO]'C) УСОl'ласувпн.е

111'1'0COI'JJaCIIOCT ОД CTI}3I1KaTSl ССКОГЗНI С

З5б

Mf\KCHoJlJlja,

1~)III}СДIIО"'О IIIНШIIО СРСДС1НО-УI{III1УНШI.с

праllОСllJIJIО

ОД

llОСТCllIка.

суд на Република
У.бр.3[О5/97 ОД 9.U9.1999 година.

79.1.

па

восшито НС е МО}КIIО, се

СО законо]',

lIотрсбllа.

('О

111)11

~~~--~----~-----------

11. О })I' а 11f) Т

'1

I

-

111Т О

г f)

ДО 11С JI

JJ с JII С 1111СТ о ,

К3

к ()

11

втвростепспиот
0IJI'aJl, можат да огласат I)СШСJlIIС за нпиггоипп н
ПО служ бспа ДОJJЖIIОСТ, 110 гогаги кога тис КС утнрдат дена 1I0CToj3T
IIIJ1I'1111111 за тпа.

Од о бра

з

JI О Ж

е

JI JI

е то:

Туж нтслот поцпсл 6(1раIl)е до пр востспс

11110'1'орп-t 11 за
ии броjот 11 датата на

понипггувап,е на pelIICHHe, без оэпачувагьс
решс иисто, чис попипггупагье го бар а 11 бсз пп сс попика на
Оllрсделсно правно срсдство препвидепо со закон. Во баран.сто
павел цска со PCIIICIIIIC Уп.бр.25-3343 ОД7.10.1996 гоипиа. 110негово
барап.е е измснето IIраВОСIIЛflОТО PCI1ICIIIIC У н.бр.З7 J 8 он 3.11.1995
годпиа J( оцобрспо му е ПРШСII)С на запаетчиска J\cjIlOCT-КОIН1'IЮ1.
Ме гу го а, пако о тго гв ш нс ио дпе л б ар а и,с , д о з п ап дека
првостсrrСllIIОТ ОРПНI нсколку IIНТII го измеиил тов pCJIICJlIIC, бсз
НСГОВО зпаеп,е JI согласпост.
СО П[>ПОСТСIIСIIOТО РСI1IСJШС. КОС С цопссспо прз основа на
'111С 11 265 ОП Закоиот за оппггатв упраВIIЯ
поставка, ваквото бнрип.е
на туэкитслот С онбпспо како исосповапо, со образлоэкспис нск()
фактнтс навсцспи во бараи.сто нс се цоиолпи за укипуиап.с 11
мепуван.е на решеписто.
Со оспорсното PCIJJCJIJIC,ТУЖС111101'оргаll ja ОД()НJl жалбата
како IIСОСIIОIН1IIЯ,
со оБРl\ЗJlОЖСIIIIС дека за мснуннн,с
IIЛII
УКJfIIУВШЬС lIа праВОСJlЛIlО

странката.

pCIIICJJIIC

е JннрсбlJИ

JI СОГЛi1СJlОСТ

lIа

кор' прз основа

на PCJlICIIIICTO сс СТСКIIНЛCl СО
ОНРСДСЛСIIII IIpaBCl, а такна соглаСJlОСТ
CTpCl 11ката нс дала.
ОцеllуваjКII ja З(\КОllIIтоста на оспореното pCII'CIIIIC, Судот
II<tJДС дски ТУЖСfllIОТ
орган праВJlЛНО
заКlIУ'IIIЛ
дека во
KOJlKPCTJlJlOT
случаJ нс се СТСКllаТII УСЛОВII за УКJIJlУПНI'.с
JI
мепуваIl)е на праПОСJfJlIlО pellIellllC,
прз основа на член 265 од
Законат зя Оlllllтатя унраВIIЯ поставка, 110ОД СJIСПIIIIТС 11[>11')111111:
Според члсн 265 етап 1 од 3ПКОIIОТ за ОПl.lГГllТt1 Yllpt1IHIt1

lJостапк(\, УКJllIуван)с If МСJlупаll.е па JJР(1ПОСJlJlIIO pCIJJCIIJIC, со кос
СЧJ(lнката CTCKII;ura IIское нрано е мо}кпо ако оргапот ИЛ'О го ПОJlСlI
РСПIСIIJlСТО смста дска по 1'03 РСПIСJJпе е ПСПРnВПЛJlО "РНМСПСТ
маТСрПJаЛlIlIОТ З~КОJl, па таквото РСJJ.lеппе органот може да го
./
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укине НЛН измсни энрвци негово усогпасувап,е

со закопот. само
ако странката KOJaврз осиова па 1'0(\ решенис стекпала право се
согиаси со 'Гоа 11 ако со тоа пе се поврспува правото па 1'рСТо лице.
Според ставот 2 на член 265, може, под истптс условп како
по етавот 1, а 110 баран.е Н3 страпката да
укипе или измени
правосшшо решение, кое е псповолпо за страпката. ПрlI 111'1'0
ако
органо т што го довел тов РСПIСllllе, паjде дека нема потреба да се
укипе JllIlI измени рсшсиисто, должен е за тов да ja известп
страпката.
Од опредбите па етавот 1 11 2 на член 265 од Закопот за
.
општата управна постапка, Jacllo произпегува дека ДОпримена па
ова вонреппо правно средспо цоага само тогаш кога со решсписто
с погрешно применсто матсригалпото право 11 ако оргапот оцени
дска има потреба решеписто да го укипе IIЛII измеци зараци
неговото усогл асуватье со законот.
Пр ито а, согл аспост од
странката е секогаш потребна. БIfдсjКII, право е па оргапот што
го ДОIIСЛ решението да ОЦСIIII папи нма потреба 0)\ неговсто
мснувап.е 111111 укипуватье, во случаите кога такно барагье кс
псцнс се страпк ата, а оргапот
КС lIajHc дска нема потреба
petlIeJlIICTO да се УКllпе 111111
измени, должсп е само да J(1 извести
С'Iрапката, а ПСтреба да паси pelIlClllle за одБIllН\lI)С на бараll,СТО.
ИмаjКlI го IIРСДВНД lIзнесеното,
Судот паоtа дска по
КОJlКРСТIIIIОТслучаj бllЛО доволно ТУ}КIIТСЛОТсоглаСIIО со члсн265
стан 2 Законот за OllIJITaT3 управна постапка, да биде пзвестен
дека оргаllОТ lIаПIОJl дека нема потреба
од менуваll>С 111111
YKIIIIYBall>C
lIа реIПСIlIlСТО.Но, со тоа lllTO органот ДОНСЛРСНIСIIIIС
по врска со бараll>СТО lIа 'JУЖIIТС1l0Т, пс е IIОВРСДСНзпконот па
llСl'ОIШIIlтста.
При О}{lIу"уваll)ето, Судот 1'11 ЦСIIСIlIСнаВОДlIте по тужбата
дска ОрUШОТ можел на го ОI~лаСIIРСlIlClIlIСТОза ШIlIГГОШIO
согласно
со ЧЛСII 268 етап 1 11 3 од Закапат за Оl1ll1тата управна поставка,
но наjпс дска сс нсосноваНII. Olia, затоа IIITO ТУ>КIIТСЛОТ по
баРНII)ето нс павсл нека бара РСПICIIIIСТОда бидс оглассно за
1I11111ТОIШО11IIЭРСЧIIО пе Iн\nел питу t?дllа од ПРП'lllните предвидени
во '!ЛСН267 од Законот за ОПlllтата управна 1I0стапка, пораДII КОII
PCIIICIIIICTO се огласупа за JlIIlIlTOIHIO, III1ТУ пак пансл друго
ПОllрСДIlО правно срснстпо за 1I01l11l1lTYHall.c или УКПlIуваll)С па
-,

се
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да се смета цек а органо-г вс
оцлучувал спорен барагьето. Од друга страна, согпаспо со чпсн
268 етап 1 од Заканат за опцггата упрюнra постаика. на ко] се
попикал тужителот во тужбата, оргапот може да го огласи
решението за пишгоано J( 110спужбепа цопжпост, по ако то] УГВРДII
цска постоjат причипи за тоа. во копкретпиот случа], очигледно
оргаllОТ ПС пашол причипи за огласувнп.е па рсшспиего за

PCllICIJIIC, пораДII 1111'0не може

ништовпо.

Пресупа
У.бр.1670/98

па Врховппот суд па Република
ОД 31.05.1999 година.

Макепопи]«,

80. Погрспшигс
попатопи по погпеп па катастарската
lIapl~CJ1a наведсии 1)0 решсписте
за попслуаап.е
па граДСЖIIО
•
IIСllзграДСI10 зсмрингге, IIC можат да ro Ilапрапат РСШСНJlСТО
800111111'0
IIСIIЗIJ(НIIЛIШО,затоа што тис педпстатпци мпж ат да сс
стетрапат 110 упрапиа поетапна.

Од о бра зло

ж е

11 и

е

ТО:

Од списите на препметот, се гледа дека ПРВОСТСIlСIIIIОТ
орган со свое РСIПСllllС У lI.бр.12/1-4 7013-92 од 24.03.1998 гоципа,
РСlIlСlIието броj 09-1367 од 27.12.1990 година, со кос иа ТУЖIIТСЛОТ
му е дадено градежно неизградепо земршгте од !{Il бро] 2940/3 по
поврииша ОД 13315 м2 11 КП бр.3894/1 во површипа од 7.380 м2 КО Г. сопотвеност на Република Макелопи]«, а за изгранба на
спортско рскреаТJlВСII цептар, го огласил за пиштовпо прз основа
па член 267 стап 3 ОД Закопот за ОПII.lТатаупрапна постзпка.
ПРI\ОСТСПСIШОТорган I10стапупаjКII по укажунан)ата !\пдеНJI
по PCUIClllleTo па второстепеllИОТ орган У .бр.3 6-279/95 од
19.01.1998 ГОДlIна, кое бllЛО донессно во ИСПОЛПСllпе на пресудата
lIа llРХОПlIlIОТ
суд на Република
MaKeHoJlllja у .бр.3 720/95 ОД
23.04.1997 ГОДIlна, спронел 110стапка спорсд дадеппте укаЖУПl\н,а
11 како резултат на тоа, од УВItЛот по IIЗnОЛОТ ОД Jf.стаЛIJIIОТ
урбаНIIСТIIЧКII П1l1\1I па град Г. броj 12-378 од 22.01.1991 годпна
УТПРПIIЛ дека по оспореното pCIIJClIlICПС се ОЗПС\ЧСJПI прецпзно
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нумсричкигс

пода-гопи

во оннос

11<\

грнпсжпото зсмршгге

КГ!

бр.3 894/1 но површип а од 7.380 м2
ч пj цсл сс опф ак а со
прсдмсгната локаци]н. 130 решението сс навелува JI тоа цска пораци
об'[сктпвпи причипи рсшепие-го за цопспувап.е па градежпото
земршгге нс може да сс изврши затоа што грацсжпите нарцели
од кон сс СОСТОН предметиата локацша нс се СДНаДО друга, туку
сс сивоени СО градскпот стадион, а препвидепп-ге о бгекти на
спортско рскрсатпвпиот
ЦСlгпtр претставувалс елна цолина.
Со оспореното
решение, тужепиот орган, жалбата на
туж итсло-г [н опбпн како нсосповапа, ПРllфак~,jКII ги во ЦСЛ0СТ
причшпггс на првостспсниот орган.
'Гуж ите.л ог, по поднсссната
тужба
ис гакпува пека со
о спо ре ного ре ше п ие , погрешно
е пр имепе т закопот,
како
послеципа па ногре шпо утпрцена фактичка
состогба, дека по
конкрстната
управна рабо-га пе сс исполпети
условите
за
огласувап.е за пиштопно решепие-го СО кос па ТУЖIIТСЛОТму е
до дс и с по грапе ж по ае мршгге.
По натвму истакиува
не ка
псдостатоците на решеписто сс та кви што мажат да се ОТклонат
во уиравпата постаика 11 НСможе поради тоа нетото ца се огласи
за пииггоппо. Сс наведува цска укажувагьата цапспи во пресупа-га
на Врховпиот СУД па Република
MaKcHoJlllja У.бр.3720/95 ОД
23.04.1997 ГОДlIна, сс ОДlIссуваат Н3 тоа дека органите во УПрlllшата
постаl1ка 11)с6а да ги отстранат IIсдостаТОЦlIте п l]JeIJlKIIТC во
PCIlICIllICTOсо кос сс доделув(\ граДСЖIIO'I'ОземjlllIГГС а нс поради
таКНII IIсдостаТОЦII, IIСТОТОда се ОГЛ3СIIза 1I11111ТОВНО.
ОЦСНУllаjКJI ja заКОllllтоста Н3 оспореното реIlIСПIlС, судот
1J(1jHC дека е заснопаllО прз IJогреПlllа прнмсна на законот.
Сllоред члсн 267 стан 1 TO(IKa 3 од З(lКОIIОТ за OlllllTHTa
упраВllа постапка,
за IIIIII.ITOBIIOсс огласупа РСI.ПСIIIIСТОчне
JlЗПРIлуваll.е ВООПI1JТО
Jle е можно.
Од ован онрсдба jacllo НРОJlЗlIсгупа дска PCIIIClllleтo НСможе
да сс огл(\сува З(\IIIII1IТОВIIО
порн.ДIIбило коп проБЛСМJlII TCIIJKO'Jlll1
1111'0кс се jапат по неговото JlЗПРlllУПЮI,С,туку само 'I'OП1UI кога
неговото IIЗВIНlIупан)своопнrro нс е можно. ИмаjКlI го 1'Оапредвид,
Судот смета
дека ПОГРСl1ll1l1те податоцп
по 110глед на
катастаРСКJlТС парцелп IInпедеПII DUреПIСJlпето, ПС мо)к(\т да ГО
направат pelllelllleTo nOOJHUTOlIеIlЗПРlIJЛПnО, затоа ПIТО тие
нсдостаТОЦII можат да се отстрапат во упраnпа постапка.
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Исто така. според мислегьето на СуДОТ. утврцспнте факти
во управната наставка по врека со опвоепоста на парцелптс пгго
ja сочипуваат локациргга за ClIoptcko-рекрса'ПШПIlОТ цсптяр. нс
цаваат доволна осиова решепие-го да се смета З~ во оп пгго
псиэ вршп нво, з ато а што 11 тоа се непосгатоци во врека со
прецизиратьето
ВО Р~ПlеШlето па пирцелите
што [а сочппувавт
.
локациргга, а таквите пеностатопи се отстрапливи 11 порали пив

не МОЖС да СС отласува решспието за ппштовно 11СО тоа да ее
опевозможи тужптелот да го оствари правото па корнстсгье на
гр ацеж по-го з е мшште за из гр апба на обjскт препвипси
во
J~стаЛJlIfОТ урбаннстички плап на Г.
Со оглед на сето изнесено, Суцот согпаспо со ЧЛСН39 стан
2 од Законат за управните спорови, го "01111111111
оспореното
решеипс.
Пресупа па Врховпног суд на Република
У.бр.2327i98 од 20.05.1999 голпиа.

Максцопп]»,

81. Пе може да сс егласупа за пиигговпо решопис

поради

епрспепепв пспр авилпе сг, ако такв ага пеирввилио ст пе е
предвидепа како иричина за IIIIIIIТОПIIОСТ според пско] 3 изречиа
закопска олрсцба.

Од о бра зло

ж с п и е то:

Со оспореното решепие оцбпепа е КНКО иеосиовапа жалбата
на тужителот

IIзjаВСllа против известието на Управата З(1[авни
приходи - Дирекпи]« - П бр.16-31/85 од 16.05.1997 гоппин, со КОСе
оцбиепо како пеосповаио барагьсто на тужитслот за огласувпп,е
за 1l11111ТOl1l10 па решението за компезаЦlljа бр.24/273 од 20.11.1964
ГОДlIна. 110 оДвос па куката 11 дворното мссто па КIl.бр.698 J(
}{Пбр.786 но МССТОnllкапо "С", КО Д., 1I0P~ДIIзастаРСIIОСТСIIОРСД
члсн 285 JI 286 ОД 3аКОIIОТ за да поците па ГРН{·ЮПlте. Прп'гоа,
1ужеllJlОТ

орган

ОJ\СIШЛ дека ПРПОСТСПСIIОТОреlJlеппе

е IIраППЛIIО

n заКОIlIfТО.од ПРIIЧllна пrro по случаjот пе се ПСIlОJlJlСТJI
условите
ПРОJlIIПJaПII1\0 ЧЛСН 267 од Заканат за

ОПIJггата

упрапна постапка,

/
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поврзано со члсп 60 ОД Уредбата за присилна наплата па цапокот
11 другите
буцстскп ириходи.сзв огласувап.с
П(\ рсшепието
за
JIIIIIJTOВIIO.

Суцот смета нека оспореното
PCIJICIlII~ е закопито
11 СО
НСТОТОве е поврецеп законат пораци следното:
Во опрелбата од член 267 ОД Закопот за опшгата управиа
поста IIка, та к са ги ВНО се наброс 1111прп '1111111
те за р нц и ко j
решение-го може да, сс огласи за пиштовпо, мсгу кои но точка 5,
за пингтопно се отласува решеписто што солржи поправилпост
Koja спорсн пекоjа изрсчпа законска одрепба с прелвицепа како
причипа за пиштовпост, СО тоа што СIlоред член 268 став 1 од
истпот эакон, решснието може по секое време да сс огласи за
пиштовпо 110службспа должиост или ПО прсцпог ОД страпката
ипп од J авипот обвппител.

Он со др ж ин атв на цитир ашггс з ак о пск и опрспбп
произлсгува цска една од причипптс за огласувап.с па решение
за пшптовпо с псправиппоста ко]« според пекога изречпа закоиска
опрепба е препвицсна како причипа за ппштовпост, односпо кога
во с ам и о т м атер игал ен или форманеп
закон
опрепепа
иепр авилност
по рсшсппето
сс прецвидува
како оспов за
1111
11гго вп ост. Притоа, по поглсд па огласуnан>ето на pCHlellllcтo
за III1HITOIНIOве ПОСТОIIпрсмепско ограНllчупаll,С, ОДllоепо за
JlpJlMCHa на опа ВОНРСДIIО правно срсдство нс е ПРОllllIнаНlIlIкакоп
рок, ОДIHTO ПРОlIзлсгува дека тоа може да се огласи за IIIIIIIТОШIО
ВОсекое времс.
СоглаСIIО член 285 стан 1 од Закопот
за даПОЦJlте па
rpatallllТC ("Службсн nеСIIIIКпа СРМ" бр.39/72, 3/73 24/73, 46/73 11
48/74), враво'го lIа облог со J\alIOK, како 11правото на 1I0всдуnап.е
на аДМlIlIистраТИПllо-казнсва
постапка
пораДII попреда па
одрсдбllТС lIа OHOj закон, застарува за 5 ГОДIIIIИПО IIСТСКОТlIа
ГОДlIната по Koja трсбало да се IIЗПРlIlIIоблагат ОДIIОСIIО
J~OKoja е
IIЗDIнпеllа IJоврелата на одрелбпте нА OBoj закон, со тоа 1I1ТО според
члсн 286 етап 5 по cCKOj СЛУ'lаj, застаРСIIОСТ lIастзпупа по IIСтекот
па 10 ГОДШIIIод денот кога за "рnп(\т започпала Д(;1 теЧС.
Според члсн 60-а од Уредбат<iза дополпупан.с па Уредбата
за ПРПСIIЛllа lIаплз:та lIа дапокот If другпте БУlJетскп приходи
('IСлужБСlI лист па ФI-IРJ" бр.42/62), оргаllОТ па упрапата па
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Оппггипскиот иароцсп опбор нацпсжен за работите на фипапсии
може од граганите и граганско IIpaHHIITCлица да ПрlIМIIземршгге
кос опие л иц а ппсм еп о му го попупи л с ПО оп штс стве п а
СОиствево ст, варвпи отплакап.е Н3 цвпокот цоспсап за ипайап.е,
ПОД УСJlОВ вреДlIоста на эемршггето да е утврцена 110 Закопот
за
експроприрлш]а
("СJlу>кбен лист на Ф врJ" бр.12/57), 11 то] да нс
го премииува вкуппиот износ на поспеапиот цанок.

Во КО11кретпиот случа], органите па Уllрнпатn УТПРДIIЛСцска
пе се исполнсти условите предвидсни по погоре цитиранпот чпеп
267 од ЗНКОНОТ за огпасувагье па решеписто за компезаци]а бр.24/
273 од 20.11.1964 гопипа за пиштовпо по делот ко] се опнесува на
куката и дворното место па КПбр.698 и КПбр.796 по место впкано
"С.", к.о Т(., од ПРИЧlIна пгго по случагов се работи за решепие
понесено од паплежен орган, 110 барап.е на страПКIIТС Б. 11 М. Б.
од fI., ко] го ионупиле сворзт иепвижен имот посцинечпо навецеп
.
по решснисто, заради паплата па поспсапите папочии эацолжешпн
согл аспо член 60-а од погоре цитнраната Уредба. Воедно,
тужепиот орган смета цска решенисто е донесено nрз основа на
свидспци]» од надлежната катастарска
служба спореи ко]а,

понупува чите биле сопствепипи па ово] пецвижсп имот.
ТУ)1(1I1'еJlОТсмета дека решенисто, Чllе ПОJlJIIIПУВПJl>ебпра
е нсправилно III1СЗRКОIlIIТО по делот Koj сс одпссува па КП.бр.698,
699 и 786, од IIрНЧlIна IIП'О 1I0пудува'lIlТС М. 11 Б. Б. 1I0JlУ1\1IЛС
IIСНОIIЖНОСТ- навсдените катастаРСКII паРЦСЛII, KOJIПТО 1300111111'0
пе се JlIШН3 сонстпеllОСТ, IIliтy биле пре]\мет на остаПJlIlСКОТО
pellJClllle,
со кое ТIIС се огласени за lIаСЛСДIlПi\1I Пl1 IIМОТОТ па
покоjllll0Т
М. Б. од ["I., JI воедно ПОIlУДllле неДВJlЖJlОСТ- кукя со
дворно место, на каТl1стаРСКl1Тl1паРЦСJJ()6р.698 Koja според погоре
lIaneHCIНlTa Урсдба, 1100111111'0
не МО>l(еда биде препмст па новуда
Зl1 наплата Пl1 доспеШI ДС1пок,од ПРНЧlIна 1111'0предмет на виква
наплата МО>l(С]\11 биде само IIСДШIЖIIOСТ- зсмjlllllТС.
Од УВJlДОТПО СПIIСlIте кон предметот, особсно реlllеПJfето
па ОКОЛIIСКIIОТ суд во град П. 0.бр.171/60 од 28.10.1960 ГОДIlIlI1 11
КОПIIСТООД каТl1СТI1РСКJlОТ
план за КПбр.698 n 699 на
Судот
П(lоfl1 пека по КОlIкреТliпот
случаj
попудуnаЧlIте
М. 11 Б. Б.
ПОПУДJlле катастаРСКII
парцелп коп иIТО НС сс предмет па
посоченото ОСТl1ШllIСКОреПIСПllе, nоедно со IICTIITe ПОIlУДllле JI

ко '~.,

/
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пс движ пост

кука

снуч аго и посторгг
наплита на лапокот

п а КП.бр.G98,

ОД што

IIJ)()lIЗJJСI'ува

лека

во

нрисил па
на популувачите Б, 11 М. Б. оп Г1 110 пат па
по н уц а на э с мш ште э арппи нлакаll)С па ДоспсаНIIОТ лаиок.
IICIlPflJ}!IJlIIOCTII

при извршспата

Мегутоа, lIl\tajKII ПРСJ(ВIЩлека опрелбитс на матернjаЛlIlIотзаКОJl,
по СЛY1IajoB нагоре озпа чепата Урепба за прпсилпа наплата на
лапокот 11 другите буцстски IIРIlХОДII, пе СОДРЖllllэрСtша оцредба
Koja како пр ич ип а за 1I111IIТОВIIОСТ [а ПРСННlIдува в ак вата
пепрашш НОСТ,олиоспо нопудата на псцвпжпост - куки за наплата
на доспсаНIJОТ цапок IIЛII пак грешка пастапатя но поглед на
сопстве поста па попупсното эемрппте, СУДОТ ииога пека во
случагов НСсе исполистп условите ОДпогоре ЦII'ПlраНJlОТ член 267

Звкопот за оингга-га упр авпа постаика з а огл асупа гье па
рсшеп ис то за пиигговпо. Имс по , СУНОТ паогя пска ваква-га
ОД

пепр авип пост, односпо ирагпагьсто на СОIIСТВСIIОСТ
на IIМОТОТ,ко]
т уж и-гс л о т го посочуnа
како по гр ешпо популеи IIМОТ ОД
попудува-игге М. 11Б. Б. трсба па се решава поп УПрЮНIIIОТспор.

Со оглед Н3 изложеното, слепуваше Судот согласпо член
42 стан 2 0)( Зиконот за управииго споровп да ОДЛУ'1I1 како во
IIзрската на прссудата.

'Р

При uдлучуваJl.сто, Судот ги ЦСIIСIIIС наВОДlIте ВОтужбнта
на туж JlТСJlОТ СО KOII укажуnа дска за праНIIJlОТ JlJlCTIITYT
1I11111ТОНlIОСТнс постои знстарепост,
КНКО ПIТО С ОДJlуtlСНО ПО
извсстисто
на првостеПСlIlIОТ орган туку доколку
lIocTojaT
заКОIJСКII услоrш 1I0'lрсбно с IIСIlРНШIJlllOСТJlтсда сс ОТС"ГРНllат, как;о
IJJТO' е во IlCrOlНlOT случаJ, 1I0раДII 1111'0смстн дека се JlСIIОЛIIСТJI
УСЛОВlIте ОД '1ЛС1I267стан 1 точкн 5 од 3аКОlIотза ОПlнтнта упрюша
ноставка за огласуваlJ.с на рСl1lСШIСТОза компсзаЦIIJа зн IIJНIlТОШIО
ПОДСЛОТJЮKOjToj IIрс}щага такво lJОlIllllпупан.е.
MefYl'oa, па кiштс
ННIЮj(1I Судот НС МОЖСНJСда ГJI уваЖII ОД наlJред наВСДСНlIте
ПРИЧJlНIIЦlIтнраllllте
. заКОНСКII одрсдбll, како 11фnктот дека по
KOIlKPCTJlJIOTслуча] не се IIСПОЛIIСТН УСЛОВIIТС за ОГJlасуван)с 118
pCIJJClJlICTOза JIШIП'ОDIIO,IIмаjКlIl1рсдiшд

дска MaтcpJljalllllloT закон
IIС СОДрЖП JlзреЧП8 заКОlIска

во СЛУ'Jаjоn означената
урсдба,
одред6а Koja IIП'О IIспраВПЛlIоста па' Koja ТУЖIIТСЛОТукажуnа ja
преДВlfпуnа
како причина за IIJIHITOnllocT.
Во таа СМJlсла,
PHKOBOJ\cjKII сс ОД погоре ЦlllllраJllIте одредби lIa 3НКОIIОТ за
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папопиго па грагашгге, СУНОТ смста цска првостспепиот орган во
и з вс ст ие то пр а вил по ук аж ап на р сл атив па 11 апсо л утп а
эастарепост на правото на облог со панок иэвршспо 110 присилен
пат врз основа на рсшеппсто Чlljа пиштавиост бара тужителот.
Прссуцн на Врховпио-г суд на Републ ик а Макспоп ига,
У.бр.3009/97 од 15,,12.'1999 голина.

82. По постапката

на з апишуп ан,е па ко р испп кпт во

катастаРСКIIОТ оиерат, оргапет падлсжсп за геодстскитс
рпбпти
пе С овластсп да оцспупа дали со сулсната ОДllУJ<ас правилно и по
СОl'lШСIIОСТ со з акои е г оплучспо , п IIТУ може да Оl'ласупа за
11111111'011113 измспа

по кагасгарскиот

опсрат изиршспп

II})]

осиова

па 111)аIIОСIIJlIШсулска одлука.

Од о бра
Од

з 11 о

Ж

е

11 11 е

то:

на ПРСДМСТОТ СС гнспа цска со рс пгс п ие на
првостепспиот
орган у в.бр.08-4/ J 3 5 ОД 17.04.1990 гопп на, кос
станало правосилно
на 14.05.1990 гопина, 110 барап.е 11(\ била
CJlIICIITC

изиршена измени ВО катаСТl1РСКlЮТопсрат по оцпос на эемгипггсто
озпачеио со КГI.бр.283, евпцситпрапо по поссповеи лист бр.449

КО Б. па корпспикот

"C.IT· С..

Правси оспов за извршспата измспа е "ра носил 11ата пресуда
па Оппгтинскиот СУДС. ГI.бр.1282/88 0]\ 07.11.1988 година, со ко]а
С утирпспо дека тужителот Jh.J. ОД С. 110 основ на эаМСllа
со
ТУЖСIIIIОТ СТСКllflЛ Пр·flПО lIа TpajJlo КОРНСТСII,С на КГI.бр,283 во
мссто ШIКl1110 "ВШllе ссло" КО Б. t со JlОПР"lJl1Iа ОД 640м2.
СО 1IJ1IЮСТСIIСIIОТОреlJlСIШС УII.бр.1l05/817/2 ОД 14.07.1997
ГОДlIна,
110 IIрlIГОВОР JIОДIIСССII ОД С ПОIJIIШТСIIО
IIРННОСIIЛflОТО
реlЛСIIJIС Уп.бр.О8-4/135/1 од 17.04.1990 гоДнна JI KaTflcTapcKIITc
парцели КП.6р.283/1 КО Б; 11КП.бр.283/2 КО Б. се Сlюjув,шт 11
ОН неТIIТС 1I0ПТОРIIО сс оформупа КП.бр.283 КО Б. со nКУПIll1
IIОПР"Шllа ОН 3767ы2, Koj" се еппдсптпра
па '·С.П·· С ..

К"КО НрП'lllllа за
реlлеllllе,

ПОIIПlIпунан)е

lIа

означеното

"раПОСIIЛIIО

орган се ПОПJJкува па ПРИЧJlНlIте ОД
5 ОДЗаканат за ОlIпггата управна поставка.

првостеПСlIlIОТ

члепот 267 точка
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Ту ж с ниог орган

[а онбил

жалбата

како

псосповаиа,

IIРllфаклjКII 1'11во цсност причипите па првостспспиот орган.
Суцот оцсци цска оспорспото PCIIICHlleе исзакоппто.
Спорсц член 267 точка 5 од Закопат зи оппггата Yllpanlla
постаи ка, за IIl1lJlTOlJlIO се огласува решението
што соиржи
псправилпост
ко]« спорсц неко]» изрсчпа закоиска одрсдба е
препвидспа како IIрllЧШШ за пиштовпост.
Оспов за примсна на опза закоиска оцрецба на копкрстииот
случаJ, оргаНlIТС во поставката пашпе 1\0 тоя што утврципе дека
измсната по катастарскнот
операт изиршепа во 1990 гоципа,
погрешно е извршспа врз основа на пресупата Пбр.1282/88 од
07.11.1988 гоципа, кога не произвснупала HcjcTno, затоа 1111'0 со
таа нрссуна се ПРПIСJl промст на пацпоивлизирапо
ГРй}\С)КIIО

зсмршггс,

кос

е во слободеи промст. А бпдсjКJI согпаспо со
Заковат за прсмср 11 катастар на эсмрпптсто, измсшггс
ПС

56 ОД
1111'0 пе пастанале
во согпаспост со важсчките
да сс спровспуваат по работпите оригинали
ЧЛСН

не мажат
11 во катастарскиот
операт, ОРГЮIllте паогаат дека ]1 прссудата П.бр.1282/8 8, пако
формално правно претстапупа оспов за измспа но катастарскиот
операт, по смиела па член 49 став 3 од истпот закон, истата е
СПрОТIIIШ3
па член 56 од Заканат 11како таква пе може да се
снровсдуна но катастарскиот Оllсрат.
Судот lIaota дска ОРГИВlIте но постапката
1'11 1I0преДllле
прапилата
lIа 1I0стаllката
11 од УТВРДСIlIIТС (l)aKTiI Jlзвлскле
IIРОIIIIСII

заклучок.
Имсно, по ЧЛСН267 од Заканат за Оlllllтата управна постапка
се HaBCAeHII ПРIlЧIIНlIте пораДII кап PClIlClllle може да се оглаСII за
III1IlIТOШIО, а во члеll
268 стап 1 од нстнот закон сс ОПРС1\слеllll
субjСКТllТС кои можат да IIреДJlОЖИТОГJll\супаll.С за 11111111"01\110 111\
pCIlJCllIIC.Таков предлог може да даде но сское прсме c'1l1aIlKaTa
111111J аВlIlIО1' оБВIIНIIТСЛ 11, се р~збl!ра, 110служБСIIИ ДОЛ)КIIОСТ, по
секое врсме, PCIlICIlI1CTO можс да го огласи за IIII1UТOIHIO оргаllОТ
llГГО го довсл НЛII ВТОРОСТСl1е 1111от орган. Значи, рсtIIСl1пе НС мо>ке
да сс оглаеll за III11I1ТОШIО пО 11рСДЛОГ (I1ЛIIНРПГОНОР)
lIa JlIII~С кос
ПС бllЛО страllка по 110стапката по Koja е допсссно РСIПСIIIIСТО,а
ОД СIШСПТС
се глсда HCKl\Лllцето t.A. П~ бил C1]1aIlKl\по постапката
по Koja с IIЗВрIПСl1а измената но катаСТnРСКltот опсрат по 1990

1I0ГРСllIСII
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гоципа, пораци што PCIIICIIIICTO ПС можело да бице попипггспо 110
прсцлог, односпо приговор поцпсссп од тон лице.

Освсц тов, за да ССогласи за ппштовпо решение врз основа
па член 267 точка 5 ОД Закопот за општата Уl1раВIIс\ поставка,
мора тоа РСJнеШlе да СОДРЖII таква поправилпост ко[а по пеко]«
из рс чп а э акопска одрсдба е препвидепа
како прпчииа за
11 ипгговпост.
Во копкре тпиот случа], Супот не гпепа та кв а
неправилиост
по решспието
У lI.бр.08-4/ 135/ 1 од 17.04.1990 гопипа.
Со то а PClllclllle е из вр шс п а и з м е н а на к ор ис ипк о т по
катастарскпо'г операт прз основа на правосиппп суиска пресупа. а

член 49 став 3 од Закопот за IlРСМСР 11 катастар
на
земршгтето, правосиипата судска пресуда е оспов за измепа па
кориспикот
по к атастарскиот
операт, па IIРПОСТСIIСIIIIОТ орган
правилно постапил во 1990 гоиина кога извршил измспа нрз основа
на тав иросупа.
Мсгуто а, погрсшпп
кога таквата измси а со
првостепепото
PCI.IIClllle Ja иопиштил, затоа што нема закоиска
оцрспба, ппту орга III1ТС сс пови купаат па таква опрецба, ко] а
препвипува веке извршепа измена но катастарскпот операт прз
основа Н(\ П}1(\ВОСlIлна прссуда, да бпде огласена за 1I1I1I1ТОlша.
ЧЛСIlОТ 560]\ Законат
за прсмср 11 катастар на зсмjПIIПСТО,

според

па Koj се IIOШlкуваат
е предвпдспа I1рlI'lIIllа

оргаНlIте по постапката,
нс е одредба но Koja
за ШIНГГОПIIОСТ па праВОСIIЛIJО PCIIICIIJIC. Таа
Оl\редба е само ОСВОН за органот д(\ одбнс да Сl1роведс по
катастарската еВllдеШ\1IjН IIРОМСIIа 1111'0нс н(\стаllала во согласност
со паЖС'lКllте IIРСНШСJl, 110са"13 по ссбс пс може да бll}\С ОСIIОВЗ(\
IIОIIШIП)'IНt1I.с Н(\ веке 113BPIJIClIa JlЗМСП<1.
Од друга страна, а 111'1'0 е од CYHIТCCTBCIIO значен.с, оргаНlIте
пе се овлаСТСНII да оцспупаат даЛII со прссудаТl\ е JlРШНIЛIIО 11по
соглаСllОСТ со законат ОJ\ЛУ'IСНО. Ова, затоа IIITO во СОГJlНСIIOСТСО
ОСНОШlIlте начсла У'll1РПСIIII во Законотза
СУДОВllте, супска онлука
.
со KOJaсс угврпува правото lIt.ш неllрпкосновено
ДСjС1130 JI таКJшта

..

ОДllука

IIОСТ(\lIка

па ja..
.

меJlупа

.'

надлежсн суд по
. .
IIРОШIIlННta со закон, а ДОЛЖIIОСТе lIа CCKOJда Jll 11O'lIIтупа

може

111111
УКIII1УВ(\ само

праВОСJlJlllата 11пзпрнша сунска одлука.
Само по случаите кога определена
СОДРЖII

1I0ДС\ТОЦlIте за земjlllJI'~ТО,

според KaTnCT(\pCKI10Tопсрат, такпата

судска

ОДIIОСПО

одлука

одлука

нс гн

за пеЛВJlЖJlОСТПТС
според

МItСЛСJI,СТО

/
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на Суно-г,

обjСКТJlВJlО НС можс
катисгарск иог операт, 110 со тоа
правото угврцсно во IIрссудат(!.

ДИ }(ОВСДС ДО пр омс п а по
НС СС повслува
но прашап.е

Со оглсп па ссто изпссспо, Судот согласпо СО ЧЛСН 39 етап
2 ОД Энконот за управпито спорови опиучи K~KO по изрската па
ирссуцата.

Пресуда на Врховпиот суд на Рспубл нка М якепоп Jlja,
у .бр.967/98 0)( 28.04.1999 голинв.

83. Решсписто на Владвта па Република l\1аКСДОШljа СО кое
како наплсжсп oprall ОДJlУЧУIIU по сировепувап,е па делбсинет
билвпс 113 "МОТОТ мсгу

ошптипи,

IIC С

Република

МаКСДОlшjа

11

управеи акт против ко] можс да сс

формираните
IJОДlt

уиравен

C110IL

I
I
I
I
I
I
I
I

Од о бра зло

же

JI 11

е то:
,.
1\0 управси

Тужитслот иоцнссс тужба
спор против Влацата
па Рспублика Максцошт]а за попиштувап,е па решспието броj 231430/28 ОД 23.03.1999 голяпа, загоя 111'1'0 како трето лице имал
.
правен нитсрес да Се утврпп
дека имотот ко] С пренссен
СО
иапсцспото решеинс С пегова соиственост, а пе на Република
Макенони]н,

повикувагки

Тужбата

СС

па цокази.

пенозволепа.
Сиорсп ЧЛСII 6 ОД Закопот за УllраЩIJlТС
С

СПОРОПIl

,

YllpanCJI

СПОР може HI\ сс nOJtI. само IJpOTII8 упраНСII акт.
у нравеll акт, 110 смнсла )1ft onoj заКОII, е акт СОKoj држаПСII
орган, оргаНIIЗНЦJljн IUIII зпеДllllца по ПрlllСlltС 11ft jсШl1II оnлнстуnаll)Н
pellJaB3 за IIзнеСIIО нрапо IIЛII обнрска на ОПРСДСЛСII 1I0СДIIIIСЦ
IIЛII оргаllllЗНЦlljа

по

JlcKoja

YlJpanlla работа.

Во КОlIкреl'ШОП СЛУ'l8j, не С ДОllесеll упраНСJl акт но СМJlсла
111\ означената заКОlIска одрсдба, ОДIIОСIIО актот IlГГО С оспорен со
тужбаТil ги IIсма СЛСМСIIПIТС па упрапсп акт.
Според паО{'аll)СТО на Судот, со оспореното
реIПСПIIС,
Владатн
па РспуБЛlIка
MaKCJtOJlllja,
како надлсжен оргаll
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ОДЛУ"УНilла но спровспуван.сто

на делбеппот

билвпс на имотот,

мсгу Република Максдопи]а и формираните ошгггппп, согпаспо
со член 2 став 1 од Закопот за урсдувап.е
опиосите мс{у повите
едипици па JlокаЛllа~а самоупрана If епиппшгге па локалната
самоупрана ОД кап проиэлсгуваат-Г'Службсп
веспик на РМ" бр.59/
96),а нс решавала по врска со опрелелени права 11обирски па
тужителот по неко]» управиа работа.
'
Со оглсц на то а, што со тужбата на туж птелот не СС
оснорува унраНСII акт, СУДОТ прз осиопа па члсп зо СТ('Ш1 ТОчКа 2
ОД Закопот зя УllраШIIIТС спорови, оллучи како по IIзрската па

па

рсшснпсто.
СУД па Рспублика
У.бр.872/99 од 31.05.1999 година.
Решепие

па Врховпиот

84. IIplljanaT8 1\1-4 се опнесува на податопите
платите н НСIJpCTcTa'Jyna YIJPBfJCl1акт.

Од о бра з

11 о Ж

с

11 11 С

Макепоии]п,

за стажот

н

то:

Спорея член 6 од Закопот за управните СПОрОВlf, УIJРЯПСII
спор може да се воли само против управеи акт. Управен акт но
.
.
.
смнсла на ово] закоп, с актот со КО] пржавсп орган, организацига

па

друга самоуправпа оргаllllзаl\IIJа или знепнипа
по вршен.е на j(ШIIII овластуван.а, ,реНН1ва за опрецелсно
право
111111
обврска па поепинеп 111111
органпзашпа по упраПllа работа.
Според чпсп 26 став 1 од ово] закон, ако пторостспсннот
орган по рок оп 60 дена IIЛИсо поссбен ПРОIIНС опрсдслсн Jlократок
рок нс донесе PCIIICIIIIC 110 жалбата
Il,a странката
ПРОТIIВ
прпостеПСIIО PCIIICJlJlC, а пе го допесе 111111'по ira'raMolIllIIlTC
7 дспа
по ПОПТОРСIJО'ТО бараll)С, страllката може ла ПОВСНС YllpaBCII спор
како да с жалбата одБПСllа.
Од паподите по баран.сто, жалбата ii Тужбата, се ГЛСДf\nска
ТУ>Кllтелот побарал ОД Мпнистерството за одбрапа да му IIЗДПДС
Прlljапа-М-4, за остnаРСIIlIте
плато ОД 1.01.1970 до 3 1.03.1992
ГОДlIна, за кое врсме БJlЛ ОСllгуран како посно ЛJfЦСпо JНЛ.
З}'РУ)КСП1'руд

.

ПЛН

'

,

369

Мииистсрството
за оцбрапа со писмо од 10.03.1997 -гоиипа
ГО пэвсстпло нека нс може да ~ty иэцнцс такна IIрlljfша. ОДнричпни
што псм а понатоци и поколку истнтс бииат цоставопи ОД СР
Гугославп] а,
бинат поставспи ДО Фонпот па IIСIIЗJlСКОТО 11
пивалинското ОСJlгуруваlJ.с
па Максцопя]».
Туж и тс ло г з а пспе упр авеп спор за молчсн,с
на
ацмииистрациртга
против Влаиата Ш! Република Макспонша
Комисп]а за Ki1HPOHCKIIJf нерсопалии работи. ко]» ПС онговорпла
на неговата жалба од 17.0].1997 година против иэвестуввтьсто па
првостспсниот орган.
Во смиспа па питпрапата опренба од член 6 од Закопот за
упраВIIJlте СПОРОВII, Судот lIajHc дска изцавагьето
пригава за
остпаРСIIНТС плати-Мм нс прстстапува право, за кос сс решава
со акт п поради тоа што не с по прашап.с пецоиссувап,с па упраnен
акт, НС С позволспа 11 тужбата за молчеп.с Н3 аимпиистраишата.
Пршв в атв за матнчпатв
евиие пц п] а [а поцпе с уваат
работолавците и пругнтс липа според Закопот за мати-шата
свицепцша
за осиг урспишгге. и уживагспите
па IIРl\l1ита од
пепэиското и ппвалипското ОСJlГУРУВпlI~С ("Сп уж бсп ЛllСТ па еФ РJ"
бр.34/79. 68/88-ПРСЗСМСII како рспуБЛJlЧКII ПРОIIIIС 11IIСлужБСII
13ССJllIК на РМ" бр. 12/93 ) 11 IIРСТСТНВУВН
Ci1MOJlодftТОК за стажот I1
I1лаТIIТС. а пс УllраВСII акт. Ието TaKll, ПРJljllпnта
нс прстстапупа
11НТ)' УВСРСНIIС ВО CMIIClIll на член J 71 ОД Законот
за 01J1IIT3Ta
УIlрaIша Jlостанка, затоCl 1111'0увереннс но смнсла II;} оваа одрсдба,
издаваат држашштс ОрГЮIJI 11оргаllllЗi1ЦIIII по ПРIIJС'ЬС на J3nllll
овластувнн,а,
за КОJl BOHi1TслужGсна СIНIДСIIЦlljа,
на оттука 11
одбнваll,СТО да се IIзнадс пр'lIjаnа со 1I0даТОЦIIте ОД раБОТIIJlОТ
ОДIIОС, пс може да се ПРllфаТII како одБJlпан.с да сс JIздаде
уверение, за КОС ССОНlIУЧУНП со ДОllссуоаll.с на рспrСIIIIС.
110paHlf тоа, а соглаСJJО со члеll 30 с.;таn 1 точка 2 он ЗаКОIIОТ
Зi1 управните СПОР.ОПИ, Судот ОДЛУЧJl како по IIзрската на опа

ке

PClllCIIJlC.

J!

ГСIПСIIIIС

у .бр.2608/97
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ОД

па, ВРХОВПIIОТ
6.1 0.199?

ГОДlJна.

СУД lIа

П'

Ре.nуБЛlIка

МИКСДОJllljа,

Ма кецв н и]» за
раСllрСДСJlУН:JJI.С
на средстив 110 ОСНОН 113 субпсипии за 1998 гоципа
пе IIIJCTCTUIIYJJa упраlJСII акт IIIН)ТIШ ко] МОЖС да СС поци упрапси
СIIОр, ТУКУ 0111111'1Н{ТЗ31JUДИ JI:ШРШУI1311.С на БУIJСТОТ на Рспуб пика
Максдопи]» однаспе за IJUСI'РСДСJlУН3Н.С па средетна 110 псппв 113
субнеипии за 1998 годнпа.
85.

()ДJlУК8

118 Републина

118 IJЛ8датц

Од о бра з J( о

)К С If JI С

то:

Судот lIajHc цска тужбата е пепоэволена.
Спореп член 30 став 1 точка 2 од Закопот за управпито
спорови, Суцот со решение
ja отфрпи тужбата ако утпрди дека
актот ко] сс оснорупа со тужбата не е управен акт во смпспа на
член 6 од ово] закон.
11MajKIf [а иренпип питираната
онрелба од Зпко иот JI
коикрстпата состогба па работите по ово] случа], Судот паjде дека
OClIopCHaTa оплука во изреката на опа решепие НС прететавува
унравсн акт против ко] може да се вонн упраНСJI СПОР. Имено,
УllраПСII акт спорсц член 6 од Закопот за управпптс СIIОРОВIf С

ке

01l0]

..

акт со

КО) П}J)КПВСII

орган, оргаппзаци]а

друга самоунрюшп оргвпиэвци]а

.

па

ЗJ~РУЖСJl '11»),)\ JIЛII

эаеппица по вршсгье па [авпи
овлвстувап.а, РСlJтва за извеспо нрпво 111111 обврска па опредслен
IIOCAJlIICI\ 111111
оргаllJlзаЦlljn ПОI1скаква управна работа.
Тоа Зllачи дека држаОllllОТ орган како HOIIUCIITC1J на актот
рсншва за IIское прапо НЛ1l обврска па ПОСДIIНСЦJl llЛ 11ОРГНIIJlЗalЩII
но IIcKojn управна работа, HITO нс С СЛУ'lllj во OHllil правна работа.
11.мСIIО, во КОIIКРСТIIJlОТ Сllучnj Пладата на Републ 11 ка
МаКСJ\Оllпjа ja донсла ОСlIорсната ОДJlука соглаСIIО член 46 стпв 3
од Заковот за Пладата на Рспублика Максдопнjа 11 члсн 18 од
ЗаКОIIОТ за JlЗВIНJJУJН11I>С на буuстот на РспуБЛJlка МаКСПОlIнjn за
1998 ['OHJllln како

JlJlII

пкт зараДII
JlЗВРШУНПIl>С
Н;} ЗnКОIlОТ за
IIЗВрIllупаll)С lIа буuстот на РспуБЛJlка MnKcHollllja, ОПIЮСIIОзп
рспрсдслупаJl>С lIа срсдствата по ОСIЮП па суБВСIII~rrll за 1998
0111111'

ГОДlIна.

Со оглсп пп IIзложеноно, СУnОТ ОДl1У'JII како во IIЗРСКf1та па
ова реПIСIIIIС соглаСIIО член 30 стао 1 точка 2 во врска со ЧЛСII 6 ОД

Законат за увраШlIIте спорови.
РСIПСПJlС на
У.бр.1711/98

он

DРХОВIIПОТ

7.07.1999

суд на РспуБЛIIКИ

МаКСJ\ошrjn,

ГОj\ПН3.

I
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86. 1.II аллсжпиот оргаll ко] место rнHllIlIITCllJJOT УИрЗВСII 1)1(1'
треба да ДОIIСССдруг акт, JlIJI~ ДОIIССУН311.сто 11:.11101111 ОТ Щ<Т 11))3311 С
СО правпот о сфакшт.е на cyдox~ како 11 со заБСJlСШJ<IIТС па судот
JJ() поглед на постанката.
11. IJIUJy.,YIJ311.C па заlllJтсрсснраllО
управната постапна може да сс изпрпп,

достави рсшснисгн кос уштс
0/(

о бра з

НС

11 О Ж С 11 11 С

т

JI

J1111~С
како странка 110
па пачип 111'1'0КС му сс

сганано нппсчпп,
О:

OCIIOPCIIOTO рсшснис У 11.бр.3 1-1933/97 од 21.01.1998 годпиа
е попссспо ВО повторна постапка, ВО псполпувап.е на прссудата
на ВРХОВlIIIОТ сун на Рспублнка Макепонир, У.бр. 2099/96, со ко]»,
тужбата на тужитслнте
С упажепя,
а рогпсипе-го на тужспиот

У н.бр.3 1-18/96 ОД 15.05.1996 годпиа С попппгтепо П прсдмстот
С вратен на повторно разглсдувнн)с и 0/\ЛУ1IУJlall)С, со укажувап.а
цска фактот
што туж итслитс СС пспосреппц сосспи с доволна
причипа ла бипа-г ВКЛ),'IСIШ во постапказ-я како страики зираци
за штига на 1] 11 впитс права 11IIIIТС реси. П Р ито а, фа КТОТ што
ОРП1Н

обjсктот

IIITO

КС сс грапи с ПРСДВlIден во урбапистичкщи- план нс

може на биде причипа СОССДIlТС Д(\ НС бпд ат вкл уче п н но
постацката ири излаван.ето на решсписто за локаЦlljа за изграцба
на ипливилуалпа стапбспа зграпа,
Со ОСНОРСНОТОрсшепис, жалбата па Г. Х. од О. 11 М. Т.ОД
С, Jlзjавеllа НРОТIIН PClIlCJllleTO бр.19-3497/95 ОД 25.12.1995 ГОДlIна
со кос с одбнсно IIШШОТО барШI>С за DКЛУ'IУП«II)С 110 поставката
повторно
е одбllСllа
ЮiКО НСОСIIОВ3I1а, со обраЗЛОЖСlllIС
дска
СОГЛНСIIО со ЧЛСН 139 ОД Законат
за Оlllllтата у"равна постапка,
СJlужGСIIОТО ЛIIЦС кос jH ПОДlIlJостанкнта КС JlСIIlIта ПНJlII СС Зf1ссга
JЮ IIравата JI IIl1тереСlIте на JlJlI~CTOillTO сака да бllДС ВКЛУЧСIIО ПО
~
поставката
JI со заклу'lОК ке ОДЛУ(1I1даЛII тоа ЛIIЦС нма НЛII нема
право да учествува
во поставката
како СТРНlIка. ](€iKO ВО
KOII КРСТIIJlОТ случаj, според lIaotalJ,(~TO па пторостспеНIIОТ
орган,
баран)сто
на ТУЖIIТСJllIте за ПКlIучунан)е по поставката бllЛО
HOHBeCCIIOоткако

бllЛО донессно РСI1IСIШСТО
за ЛОК:lЦllj;\ JI другата

граДСЖIIО - ТСХJlJlчка ДОКУМСlIтаЦlljа, 111'1'0
знаЧII првостспсната

372

постаика

била окопчаиа,

тужител ите своите нрава мож ат да

ГИ

остварат

во )калБСllа постаlIка протип I1рlЮСТСПСНIIТС решенша
111111да баРt1НТ обнова на ностаllката по смиспа па ЧЛСН 249 СТ(}В 1
точка 9 ОД ЗНКОJlОТ за општата управиа постапкя.
Тужителп-ге со тужбата [а оспоруваат фактичка-га состогба
УТВРДСllа во упр авпатн иос-гапка 1I истпкпува
ат нека целата
поставка околу пздавап.с на градежно техпичката докумснтацп]а
била нодсна ташо, без да се поэволп МОЖIIОСТпа тужителите како
непосредни

епеll1уаlllll1

да се ВКЛУ чат ПО поста 11ката 11 да ц ац ат
заБС1JСJНКlI ОКОllУ утврдуван.ето на условите З<1гранба
СОССДII

па прецметпио-г обjект. IlojacllynaaT дека немале можпост своите
права да ги остварат I1II1У во постаика 110 жалба, од причипи пгто
пе вм бил дозволсн увиц во HOKYMCIITar~lIjaTa
па посдипечпите

акти

петите пе 11М биле лостаиепи.
Судот оцени дека со OCIIOPCIIOTO рсшспис

11

С 1I0преj{СII

законо-г на пггста на тужптслито.
Имено, спорен член 62 од Закопот за управинтс спорови,
кога суцот КС llOlJJllLlTII акт протин ко] бил поведен упрапен СIIОр,
НРСДМСТОТ СС врак а но состоjбата
во KOj<1 се ппогал ПрСД ){а с
цонсссн llOlIlIIlПСIШОТ акт. Лко спорсд Прllродата на ра60тата IIГГО
била пре}\мст Ш} СIIОРОТ,место IIOШIIIIТСIlIIOТ унраПСII акт 'll)сба
да СС донссс HPYI', наНlIСЖlIIlОТ орган с должсн да го ДОНССС бсз
ОДГllClгаll.с, а lIаj}(оцна по рок од ЗО дсна ОДДСlJОТна }{остаВУШНI)СТО

IIаДllСЖlIlIОТ орган IIрllтоа
сваКаll.с на судот, како 11со заБСllСIJ1КIIТ'С
на прссудата.

е врзаll со правното
на СУНОТ во поглед на

1I0стапкатн.

Од Означсната

одрсдба jacHo IIРОIIЗJlсгупа обврската
на
.
оргаllОТ, Прll ДОlIссуваll.сто
па ПОВJlОТ акт KOJ е донсссн
во
IICIIOJlIIYIHIIJ.C 11а нрссудаТf\ на Врхо ПIIIIОТ суд на Рс lIу6ЛII ка
МаКСДОllиjа
У.бр.2099/96 ОД 11.09.1997 ГОН 1111а , да 1I0стаIJII ВО
соглаСIIОСТСО нранното
CB~lI<all)C11заБСllСШКIIТС lIa СУДОТIIЗРПЗСIlII
ПО

IIрссудаТft.
За СУНОТ

се IIснрпфаТlIJlПIl

ПРН'IIIНlIте за IlOBTOPHOTO

одбlШНIJ.с па жалбата па 1У)I(ПТСJlJlтенавсдсни во обра~НI()жеIШСТО
Н(} оспорсното РСIIIСJlПС, дска ПРВОСТСIIСllата
ноставка околу
JlздаВIlII~СТОпа граПСЖJIО -ТСХIНf1lкатз

окончапа,

ДОКУМСlJтаЦlljfl вске

БНlIа

а ТУЖlIтелпте можслс да IIзjапат жалба 111111
да бараат
373

обнова па поставката.
Нако но списите
па ПРСДМСТОТ нс С
приложспо решсиис-го за J~ОКilЦlljll броj 19-3170/95 за изгранба на
станосва
згр ад а 11(1 I(П.бр.i"6336/1,од
с б р а з л о ж сп ис то на
осп орс но го ре шспис ир оиэ ле гува пс к а ова р е ше п пе било
донсссно на 14.11.1995 годинв. Тужителите по тужбата укажуваат
11 ириложуваат покази, дека до првостепсвиот
оргни цоставплс
ДВС барап.а за вклучувап,е во постапката
и тоа па 24.11.1995 гоцпна
11 па 30.11.1995
гопип а, од кон [асно произлсгува
нп впата
з аи пгер ссирв нос-г како пспссреппи сосспи за вклучувап.е по
поставката
околу
иэ двв а п.е-го П3 граДСЖIIО-ТСХlllIчката
докумситашпа, помсту цругите, JI на JlIШССlllТОРОТ Н, А. Ова значи
дека во МОМСНТОТ на поцпесувап.сто на бнрап.сто за вклучуваи.е
по постапката (поциссспо 1.0пепа 110 ДОllссунан.сто на решспието
за локапша, а прсц изцавагьето па одобреписто за градба-донесено
на 28.12.1995 година), решсписто за локацша
нс било копечпо,
па оргапот имал можност 11113'11111, со цоставувап,е па она решепие
11 овозможувап,е да го остnарат правото па жалба,
да ги вклучи
тужителите во поставката.
Од павсцепото произпегува
иска закоиската ебврска па
тужениот орган да постапи по правното свакап,е 11 забелсшките
ципспи но озпачепата IJресуда на Врховппот суд за вклучувагье
па тужителите како странки по постапката, само 110ссбе lIаложува
11 обнрска
за органите по повторната
поставка да го пратат
нрепмстот во состоjба по Koja се наоl"ал пред да бнде донесен
ПОIIIIIlП'СПlIOТ акт. Тоа знаЧII, дека ва 1УЖJlтеЛIlТС мора да 11М бидс
прнзнато Сlюjство на C'lpallKH во ноставката 110 УllраШIIIОТ IIРСДМСТ
на 11. А, па наЧJIН нгго
11Мбиде доставсно прсдмстното
pCIlJellllC

ке

за 110КНЦJljа 11другата

граДС)1(1I0 TCXlllPIKa

еВСIПУaJllIОПО)\IIСССIIIПС

)калбll

JlРОТIШ

ДОКУМСllтаЦlljа,

'lllC pCIIICll1Ija, КС сс смстаат

како навремснн.
Пресуна па ПРХОВIIIIОТ сун на Рспублика
У.бр.498/98 од 31.03.1999 година.
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MaKcHollllja,

а

87. Лицсто кое пописле 111I1II\lfjаТlша за прсзсмпп,с

ипспскпискп

надзор пе с страика

I\1CI)l(lI

па

постапката, поради што не
1\10}l{С да ппппесе жалба поради мопчсп.с па првостсисииот
ор
ган.
Он о бра зло
Со

жс

11 И

110

е то:

пресуна на Врховииот

суд на Република

Максношин

У.бр.lО07/95 од 23.10.1997 годпиа беше опбиепо барап.ето па В.О.
подпессно врэ основа на член 64 стан 1 ОД Закопот за управиите
спорови, СО кое бара Судот дп донесе решепие ПО извргпувап,е па
ПРССУ)1атаУ .бр.! 007/95 од 30.05.1996 година, со ко]» с уважсна
пеговата тужба подпессна пораци молчен.е на aHI\HIIlIIC'lpaI~lIjaTll
11 Комисиргга

па Влацата на Република

Максцошпа

за ретиава

В.С

на управии работи во втор степси 0)1 областа па урбпппзмот и
градежипппво-го
С заполжепа
вецнаш ПО прпсмот 11(\ пресулата

па цоиссе решепие

ПО

жалбата па В.О. поднсссна

на 6.02.1995

година.
110 барап.е за заппита па эакопитоста па J а пппот обвшпггел
на Ре п у б л п к а Ма к енопп]«,
Вр х о в п ио-г суд па Рсп у бл и к а
Макепони]», со пресуда Узз.бр.4/98 цопессиа на Оппггата содпица
опржпиа па 28.12.1998 гоцинв, [а укппа иросупата У .6р.1007/95 оп
23.10.1997 година JI прслметот ГО врати па совстот за управни
спорови на поигорно разглелуван.е JI одлучувап.е,
Оппггата ссдпица УТПРДII дска со IIpCCYHnTaУ.бр.1 007/95 ОД
23. J 0.1997 ГОДШIН с ПОВРСДСII1JlICIIOT64 од 3аКОIIОТ за УllраШlJlте
СПОРОВIIЗ(lтоа IIITO совстот зn УliраШIII СПОРОВII 110 uаршьето
1I0HIICCClIOврз основа на ЧJlСН64 стан J од опоj за кон 6IJЛ должен
да ПОllесс PCIIJCIIIIC во JlЗВРIlIУШ1Н)С 1((\ IIрссудата У .бр.1 007/97 он
30.05.1996 гоДнна, ОДIIОСIIО бllЛ должен 110бараll)СТО да напесе
nKT каков IIIТО ППДЛСЖIlIIОТ
оргаll на управата бllЛ зпполжеп да
попесе СОпресудата У .бр.1 007/95 оп 30.05.1996 ГОJ\lIпа.
ГIостаllуваjКJI по прссудата донесена па ОПluтатCl СС/{IШI\а,
советот за УНРЮ\lIlI спорови попторно го разгледа IIРСДМСТОТJI
УТПРНII дска со IIресудата У.бр.l007/95
од 30.05.1996 ['O/{III1f\

ту)кеНIIОТ

орган

- }(OMllclljaTa

на Владата

Ma~eHolllfja за РСIIЩВ(\IJ)С па упраВНII работп

П(1

РснуfiЛJlка

по ПТОРстепен од
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.
областа на урбанизмот JI градсжнииггвото,
е зацолжеп да допесе
pClflCJIIIC 110жалбата
па в.о. ОН С. ОД 6.02.1995 година 11дека то]
оргаJJ НС оплучил но ж ал батв но роковите прсцппдспи но член 64
О){ Закопот за управии-ге спорови.
Според член 64 ,стан 1 ОД Зl1КОIIОТ за управшггс спорови,

ако наплсжп иот орган

акт пе
понесе всцпаш а наjноцна во рок ОД 30 пепа , нов управен акт или
акт во извршунап.е на прссуната лопссепа врз ОСНОВа на ..лен 42
ПО IIОIIШII1)'ВНII)СТО

па управипот

ета в 5 ОД ово] закон, странката може со посе бсп попиесок да бара
цопссуиан,с на таков акт. Ако ваДJlСЖlIlIОТ орган ПС цопссс акт 1111
за ССНУМ дсна ОД ова барагьс, стра нката МО}КС да бара ДОIIССУНС1I1)С
1((1 таков акт ОД судот пгго ja ДОНСJlIIРссУДClта во прв стсисп. Спорсц
ставот 2 Н3 ово] члсп, но таквото баран.с судот
побара од
падлсж ппот орган изпсстувап.е за причипито порици кон НС ГО
ДОllСЛ управиио-г
акт, на ако ННДЛСЖIllIOТ орган наjНОЦIICl ВО рок
ОД сспум цспа НС достави Jlзнестуван}с,
ил и ако ладепото

кс

м исл е п.е-го на супот
на сунската пресуда, сулот

иэ вс сту в ап.с , според

пс ГО о ирнвпува
цоиссе решепие

псизвршувни.с-го
кс
што но СС го з амспува актот на IIr.ЩЛСЖШIОТ орган.
Со огпсп на то а што иаллсжииот орган нс оцлучи 110
жалбата на В.О. во ОIlРСДСЛСВIIТС заКОIIСКII рокови, IIIIТУ Н) оправда
IIСIIЗВРlJIуваll,СТО 113означената IIрсеуда, Судот ностаНII во смнела
на 'шен 64 стс:ш 2 ОД Законат за УlJраВIIНТС СIIОРОВII 11ja зсде по
IНiЗГЛСНУВНlI)С
Н ОДllУIJУШНI>С жалбатп О}( 6.02.1995 ГОДIlIJa. ПРlIтоа,
Судот УТВРДН дска жалбпта е 1I0}\IIСССllа lIораНII мол 'ICII.C Н8
аНМlllIIlСlраЦlljа затоа
IIIТО НРIЮСТСПСIIIIОТ
ОРГИIl - ПонраЧl1нта
еДllllllца
lIа МННIIСТСРСТВОТО
ЗCl урбаНIIЗClМ, граДСЖIIIIIIIТВО,
сообракаj 11 СКОЛОГlljа за ОIlIlПIIIICt Ч. С. во ОIlРСНСЛСНIIОТ рок НС
довсл PCIIICIIIIC' 110 бараll)СТО lIа 110. IIOHIlCCCIIO 11(15.01.1995 ГОДlIна
нод броj 12- J З, за Jl3ВРlllупаll)С
на PCIIJCIIIIC Уп.бр.12-3069 од
16.11.1979 ГОДШIa, донесено од ГрадеЖIIО- КОМУННЛП(lта IIIIСIJСКI\пjа

Ч.
,
РазглсдуваjКII го бараlJ)сто;Jк~iко 11 СIIIIСIIТСпа нрсдметот,
Сунот УТПРДIIдека баРClll>ето Н3 В.О. 1l0Нllссеll0 до IIРВОСТСI1СIIIIОТ
орган сс ОДllссупа на HOIlccyn<tIl.C акт за IIзпрпryП(lIl)С 11(1PCIIICIIIIC
донссено во постаПК(I )lClIIIIСIIСКЦПСКJI JlсЩЗОР 11дска со тоа PCHICIIJlC
нс с ОДllу,,),наIlО за .. рава 111111
оБВРСКJI lIa В.О. туку со PCIIICIIIICTO )
сс JlРС3СМСШI МСРКII сврсма друго JlIJI\С. Судот IICTO така утврди
па ОlllllТJШCtта
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88. Судскигс ппстапки кои сс 110тск нс IIрстст~шунаат оспов
311 е б ез бсцупаи,е
СУДСl{а з аштит а 110 .. ЛСII 66 ОД Закопот
за
у IIра ппигс CIIоров 11.

Од о бра

з

11 О )К С 11 11 е

Пред Врховпиот

то:

суд на Република

полпесе барап.е за за пггита на елоболите

со Уставот,

пораци

Макеионп]»
11 иравата

J<PIIICI1)Cна неговите

А.

Г. оп С.

загараптирани

чопскови

права 11

слобоци во поведспите 11 сеУII(ТС исзавршсии
постаики пред Апелвциопиот
СУН по 110 КРПВlIчна тужба, прсд
у ставипот суд 1((\ Република Македоппjа п врсд Врховппот СУД
на Република Макспонша 110ПРСДМСТIIТСУ.бр.2674/98 11 У.бр.2673/
98.
Ово] сун l1ajHc дека попнссевото барап.е за запггита на
ТСМСЛ1111
грагански

спобоцитс 11 вравата загараптирапи со Уставот с исдопупггсио.
Согпаспо члсп 66 ОД Закопот за упраВНJlТС спорови, за
баран.ето за заппита па слобопите 11 правата загаравтпраl1I1 со
у ставот, ако такна снобопа ипи право С попредено со конечеп
поспинсчсн акт, а пе е обеабепепа друга СУДСК(1зипггита, одлучупа
судот нацпсжеп за УllраПIlIIТС спорови, со согнасиа прнмспа на
, r

одрецбите на ово] закон.
Од цитирапата законска оцрепба ПРОJlзлегупа дека сс
обезбсиува сунска заппита на со У стан загараптирапи
пр,\lЩ 11
снобоци, кога сс тис повреце пи со КОНСЧСII ПОСДllllСЧСII акт,
ОДIlОСIIО СС обсзбедуна судска ЗaIIlТJlта
пред судот П(lДЛСЖСII за
упраВНlI

СIIОрОВlI, СО согласпа

доколку

пс С

обсзбедСllа

llРlIмсна на одредбитс
11(1OBOj закон,
дру['а судска ЗalJlТllта. При тоа ПОД
подразбира акт IIрО'ПШ KOj нема право

КОIIСЧСJl1l0СДIIIJсче1l акт се
на ж()лба, ОДIIОСIIО ;-\КТ со

обврска.
Во

Koj

сс ренн\на

за IIСЧIIС I1pnno IIЛII

со нодпесеното
барап>с
IIOДIlОСIIТСЛОТ бара заlll'Лlта па слобоДII'ГС IIпраnата загараllТllраll11
со у стават, 110пс l1апсдуnа III1ТУ побива одреДСII 1I0еДIIIIСЧСJJакт,
со Koj се ПОВРСДСIlИнегопите уставни права 11слоБОДII. Имено, со
1l0)~lIeceIlOTO бn{1а1ЬС ТУ)КIIТСJlОТ укажупа па КРIIIСII,С па IIСГОВПТС
права 11СJlоБОДJlзагараlПllраl1l1 со Устапот по врска со 1I0ПСJ\еПII,
а сеупп'С IlсзаВрНIСll1I 1l0стапкп пред у стаШIИОТ СУД па РепуБЛlIка
378

КОIIкреТIIIIОВ

случаj,

!

!
\

!

i,
i

цска

по КОJlкрстната

в.о.

поставка,

IIC може

на

нма статус

на

странка 1111како лице кос за заппп-га на своите прана или ипгсрсси
треба па учсствуна по постапката. Ова, затоа пгго постапката,
на инслекписки
надзор,
согиасно СО ЧЛСН 107 ОД Закопот за
орга ните на унравата ("Службсн
веспик на СРМ" бр.40/90 JI
"Службсп веспик на РМ" бр.63/94), JlIIСIIСКТОРОТ [а поведупа 11ja
воцп 110 СЛ ужбсн (\ цолжиост, според нра ВJlЛ ата на УIIР(\ впата
поставка. И сиорсц член 124 стан! од Закопот за оппггата УJIр(\rш(\
постапка, надлсжпиот орган кс иовсдс постанка 110 службспа
ДОlIЖIlОСТ
кога тоа го ОIlРСJ(слува закопот IIЛII пропие засповап
прз закон 11 кога ке УТВРДII 111111 узпае пека, со оглсп пп посторгата
фактичка состоjба, треба зарвпи эапгпгга на [авппот нптсрсс, да
СС ПОВСДСУПР<ШIli\ поставка.
Грагапинот, спорсд члсп J 06 од За копот з а ОРПНIIIТС на
УJlР<1вата, како 11 според ЧЛСН 124 стан 20П Законат за опнггата

YflpaBJIt1постапк а, има прано да дава иппциргтивп (прстставки)
вргисгье на ипспскцпски падзор

11

за прсвзсман.с

на

зя

сооцвстни

МСРКII од иаилсжшггс

оргаин за ииспскцпскиот
надзор, но со
поциссупаи.с
на иипцирггива
гра гапппот НС сс ЗДО()lша со сrюjсТlIO
IIН стра 11
ка но )' rrра ВlI ата 1I0СТ(\1Iка, затоа ПП'О поста 11ката 11
МСРКII'ГС ва
ЛJlчен

IfIICIICKI\IfCКII

Jlнтерсс

1Iа}\з0р

на IIOСДllllец,

НС СС нрспзсмаат

ТУКУ

за

ЗНР(\ДII заllIТIIТ;l

зtНflТIIта

на

I1Н JHBIIIIOT

IIнтерсс.
Исто така НЗНРНIУВflн,ата
lIа РСIIlСlllljпта}\OIlCCCIIII
110
служ6сна НОlIЖIIOСТ II("ЩЛСЖIIlfОТОРГall Пf СНРОВСДУПn по службеНfl
ДО]ОКIJОСТ, н не 110 бараll,С на CllJaJIK(l.
CIIOPCH ЧЛСН 223 стан 1 он 3аКОIIО1' з(\ ОllllJтата )'lIpaBIIH
lIоставка,
CTpallKaTn нма IJpaBO на жнл()(\ IIРОТIIН PCIIICIJIIC ПОIlСССIIО
130 IIpH СТСНСН, n слсдствсно
на ТОП п жалба lIораНfI МОJl'lСJI,С на
IIРПОСТСIJСIfIIОТ ОРГЮI .мОЖС да ПОДНСССС·ll)tшката.
11MajKII го IIРСДШЩ ССТОJlЗlIОЖСIЮ,СУДОТ lIаjпс дска жалuата
на В_ (). JlOHHCCCHa на 6.02.1995 ГОНlIна JlораПJl МОЛ'IC IJ.С lIа
аДМlIlIlIстр;tI~I1jа с жнлба поднсссна
од IIСОШIИСТСIЮ
1JIII~C,1I0РИДJl
IJJTO соглаСIJО со члсн 239 етап 1 ОД ЗПКОIIОТ зn ОПIlггата УJlраrшtl
1I0еТс\Jlка

сс ОНЛУ'Iп како

PCHICIJJJC

У.бр.1 007/95

оп

ПО Jlзрекnтn

JHl ВрховпJtот

J J .02.1999

па РСIIIСJlПСТО.

СУД па Рспублика

Ма КСJ(()lIпj (\,

ГОДJlна.

I

I
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Ма к с до и п га , Вр ховн ио т суд на Рс иу бл и к а Ма к с до п и] а 11
Аислациониот сун.
Спореи мислеп.ето на ово] суд, ОПНС навоци ВО ОТСУСТНО В(}

поепипечен акт, нс претставуваат оспов за обезбепувап.е сулска
зацгпгга во члсн 66 он Заканат за упраПlI1I спорови, за пгго J1IШКУ
е надлежеи да оплучува Врховпиот суд па Република Макспоии]«.
Од друга страна, постапкптс 110 управните споровн У.бр.2674/98
11У .бр.2673/98 прец Врховпипт сун, сс ВО тек,
односпо IIС се
заВРIJJСlII1со оппука- прссуда 111111 РСIIJСlше на Супот.
Со оглец на тоа, нма jКIIПРСДНIIДцека прецмет па поппесепото
баран.с пе прстставува побивип.е на поепипечеп акт, JI СОтоп не

се исполпсти условите од член 66 од Заковот

за управпи спорови,

Судот смета дека барагьето е иецопуштспо.
Цокопку тужптелот смста пека псговпте снободи

11

нрава

загарантирапи
со Уставот
се поврецеип со пекое псзакошгто
HCjCTBIIC, има право 11 можпост, согласпо ЧЛСН 32 стан 1 -6 ОД

Закопот за СУДОВIIТС ('IСлужБСII веспик на РМ" бр.36/95) заиггитата
. .
нораНII пеэ акопскп HCJcT13I1Jaда Ja оствари пред паплеэкпиот
.;

ОСНОВСН

сун.

Со огпеп па пэложепото, согиасно со

66

ЧЛСН

0)\

Заковот

за упраВНlIте спорови со соопвстпа примена на оцрспбите па ЧЛСН

зо ОД ово]

Закон, следуваше

да се оцпучи како

ВО

изреката

па

решенпето.
Ре ше ние па

у спп.бр.l/98
89.

Врховпиот

он ден

17.03.1999

суд на РСllубл нка MaKCJ\Ol1l1j3,
ГОДlIна.

fIpcTllpltjaTlljaTa

IIJ1CCTPYK'fy"pall»c
ОД IШIIJlaтата

па

кои

ОJ1J1СДСJlСIIII со 1I0ссбllа

СС

111)11111

ФНII311СIIСКО

ОДJlУК3, ослоБОДСIIJl

IШ ДОJ1I'()IJIIТС 11J1CM3JЧJ>Ю}lшта 11другитс

СС

ДОlIсрllТСJlI1

IIОД ОДIJСДСJJlI YCJIOJJJI.

Од о бра з 11 О

Ж

е

11 11 е

то:

Судот паjдс дска rlужбата С ОСПОВЮН\.
СО оспорсното

па

ТУ)КIIТСJlОТ IIзj;шенз

РСlllСПIlС одбпеJШ с како l1СОСПО13"Нt1
Ж(lл6ата

про'пш

реll1еПllето

па IJ,арнпаРllllI\ата,

со
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кос -гужитсиот бил J\ОlIОЛIIIIТСЛIJОзацолжсн на име царина 11други
УВОЗ 1111 )~aва '1 кн за стоката
увозно 01\(\ рниета спорсп }' иоэпата

нарниски

I/pJljaBa на Царписката

псиоставя.
<,

'Гужспиот оргьп смета цска жалбата с исосповаиа, затоа
111'1'0 првостспениот
орган 110 истскот па роковите за олобрепиот
парински IIЩРОР на прсдмстпата стока,
со заниспик бр.860 од
22.11. J 996 1'01\1111
а угарпил цска увезепата стока с иззсмепа ОД 110
цаРlIlJСКII панзор IIрСДда биде сирсвелспа постапката за паплата

на царината

11

пругитс увозни лавачки.

СУНОТ I1ajjtc дска со оспорспото

рсшспие е попрецсп закопот
на пггсга на туж итспог, пораци следното:
Согл аспо ЧЛСН 193 стан 1 од Заковот за l\аРШlIIте ("СлужБСII
ве сп ик 11(1РМ" бр.20/93),
ЦftрlIнарlIJlцата
може
да одобри
прпврсмспо смсстуван.с на парииски стоки и ВО лруп: просторин
11 JlРОСТОР",
со 'Гоа 111'1'0 спорсц ета!l 4, за стоките иривремспо
смсстсни

ВО

други

простпрп и JI простори,

како

JI

за царината

и

другнтс увозни лавачкп оцгопара JlОj(IIOСIIТСЛОТ на барап-сто за
смсстувап,с па стоки-според состоjбата на стоките по момсптот
ц а CMCC'I)'Ball,CTO.

Сиорсц члсп 214 стан 2 ОН ПСТНОТзакон,
CTOКlI

се стаВСIIII ВО СJl060НСII

ако паринските
I1РОМСТ ВРСН СlJровснсната
l~apJlIICKa

I10СТillIка 11IIРСН lIаШlата на l(aplIlIHTa IIl1а НРУГIIТС Уl10ЗIIII /(аваЧКII,
IIlЩJJСЖlIllТС

царJlIIСКII

]~a PIIIICII,C

сл)'жБСllа

но

СIIОРСН

(IJlСН

стаВСlI1I IЮ слоБОJ(СJI

J9

ОРП\lIlI

можат

да

J10ВСНПТ

наставка

за

j(ОЛЖIIОСТ.
TO'IKC\

IО

ОН ШШСДСШIOТ заКОJl,

за СТОКlIте

lIа цнрlIlIската
IIоставка I1нрен 1I11llllатата на цаРlIн;;}та 11НРУПIТС УI\ОЗIIII наваЧКlI,
обврската
эа IIJlilKall.c цаРlIна lIастаllува со J\СIЮТ на стаВПIl.сто на
СТОКIП'С во СJlО()ОI\СII IIРОМСТ, со тоа 111'1'0СIIОрСД ЧЛСII 22 стан 11 ОД
IICTIIOT :~aKOII) Н:НIOСОТШi l\apllllllTCl З~ TaKBIITC СТОЮI сс утнрдупа
СIIОРСН IIPOIIIICJlTC
111'1"0 ваЖftТ IIа J(cIlOT на I10I\сдупаIЫ;ТО
на
1I0СТШIКiIТll Эii l~apIIIICII)C lIа НСТJlТС 110СJlужGСIIClJ~ОJlЖIIOСТ.
3аКОIIОТ за IIреструктунршьс
на де)! ОП ПРСТJlРlljатнjата
кои
ВОсвосто раБОТСII)С IIскажуваат загубll ("СлужБСII ПССIIIlК пп РМ"
IIРОМСТ

прен спровеНУВПIl.сто

бр.2/95), Koj СIIОРСН 'шен 32 ПЛСЗСво Сllла со HCJIOTJЩ обjаВУПНIJ.сто17.01.1995 1'0/(1111(\11СС JlРНМСIIУШНIlС ДО 31 дексмври 1995 ГОJ~llIIа,
по член] етап 2 ПРСДI\IЩУПН дека држннатн, jаППIIТСпрстirРlljатпjа
380

11пругитс

ДОВСР"ТСЛJl псм а да врпгат

навлата

па пастанатигс

иобар увпп, а НО влсгувнп.сто
ПО сил а на оно] закон,
о свс п
побарувнп.ата 110основ на IIСIIЗIIСКО-lIJшаЛIЩСКО осигуруван.с, со
тоа IIITO 1I0баРУВНII.ата на држ авата, [аппите ирстприргги]» 11
бапкигс, освен иобпрувагьата 110основ Ш\ пспзпско-ипвалппско
осигуруваи.е
и на прупгге цоверптсли, сс нретпораиг во ВЛОГ ва
прс'гпр ирггпе го (ЧЛСН 7 стан 1 11 2), по дск а за нл о го г на
ловсритснитс ОН члсп 7 на оно] закон, "pcTllplljaTJlcTo издава акции
за ПРССТРУКТУllрarlJС (член 1Остап J).
Со Одлуката за опрецелувап.е на IIpcTllplljaTJljaTa на кон
КС СС вриш орга ииза ЦIIОIIО 11 Ф ина псиско прес-гр укту 11ра Н,С
("Службсн веспик на РМ" бр.4/95) во точка .1- J Г, туж игелот е
опредепен како иретприргпю кос 1\0 свосто работсп.е искажува
загуби. Во точка 2 па оваа оцнука, сс повикуваат новсритслптс на
JlpcTllplljaTJljaTl\ ОД точка 1 на Одлукпта, да 1'11IIpllja"aT своите
побарупан.а НО З;НЮПОТ за платен "РОМСТ, llаjпоi~Шl ЛО 2R.02.1995

година.

При ваква еостоjба па работите, СУНОТ согласно член '12
етап 2 во врека СО члсп I О стан 1 точка 1 JI 3 он Законо т з а
упрапип-ге спорови, оллучи како по изрс кятя на прссупата,
Пресупа 11(1 Врхо впиот СУН
у .бр. 1502/97 он 25.05.1999 година.

90. Зпкониге
ПJlсзат

110 Сllла

110 IICКJIY"OK,

11TIIC

з

Реп убл

другитс IIIННIИСII
IIС можат да IIМШIТ

11

но СJlуча .. кога

Од о бра

па

JI () Ж

е

тоа

11 11 е

ик а lvlaKC}\Ollllja,

обjавупаат ..ред да
1I0llIH1ТllO дсjстно, OCBCII
СС

,

с IIOIIOIIOJJIIO за rlJaI'uIIIIТC.

то:

Судот lIaj)(c дска тужбата е OCIIOBaHa.
Со оспорсното PCIIICIIIIC
одбllСНl\
е како IIСОСllопанп
}каllбата на ТУЖIIТСЛОТ IIзjаПСll3 протни заклучокот Н(\ Заподот
за заliГl1lта 11(1III1HYC'JpHCKa
СОIlствеllОСТ броj J 6-275/2 он 2] .12.1996
{,OHlllla,
ПРllзпаваll.с

СО

Koj

С ОТфРЛСIIО

БLlР(\JI)СТО,

ОДIIОСIIО

IIрпjаватн

за

на пр(\вото IШ IШТСIlТ П(\ rJ}')Юlтелот. ОД "[111'11111(\IIITO
/

381

НСТОТО ВС С во согпаспост

СОчлен 57 ОД Заковот

3(1индустриска-га

РМ" Gp.42/93) 11СО члспот 28 ОД
Правпл пикот за постапката за иризпавап.е на правото на модел,
одпоспо на мостра ("Сл ужбсп веспик на РМ" бр. 15/94 ). П ритов,
COJlCTBCIIOCT С'СIIУЖUСII

весинк

на

туж с п ио-г орган оценил дска првостепсппо-г орган првпилно
оплучии кога [а отфрлил
прнjавата од причипа пгго тужптслот
како подпоситсл

на прпгавата неги отстранил пеностатоци-ге на
нетата во опрсделсииот рок. Имено, тужсииот орган смета цска
постанката 110 пригавата ва туж и-гелот.поппссопя според старпот
закон.иако
нс прсд Согузпиот завоц, треба да прополжи Сllоред
олрспбитс на Закопот за ициустриска сопствспост
обjаПСII но
Службсн веспик на ГМ броj 42/93 од 07.07.1993 година, како 11
СIIОрСД олрсдбиге на Правилникот
за постапката за призпавнп.е
на правото на МОДСЛ, отшоспо па мостра, обгавсп во Слуисбси
BCCIIIIK на РМ броj 15/94 ОД 28.03.1994 годпиа 11 спорсд Одлуката
за ви со ч и п ат а на ц осе бпи-ге тр о пю пи З(1 ностапката
11 на
трошошггс за павап.с ппформативнп услуги на Звводот за запггпта
lIa шшустриската сопствеиост, обгапепа во Службеп нсспик на РМ
броj 11194 он 08.03.1994 гоципа. Ова, з ато а IIITO Звконот за
ппдустриската сонствсност по цепот На прсодпп п заириши оцрспби
( ЧЛСН 124 ) нрслвппува
цска опрслбите ОД оно] закон КС се
ПРIIМСlIуваат 11Вр3 IIpJljaBIITc ПП'() СС1I0ДIIСССIШПОСоjУЗJIIIОТ заво/{
за JlатеllТlI, а 110 кон IIС С заВрНIСIIa упранната постапка.
ТУЖСIIIIОТ орган нс ГJlНРllфаТJlЛ жаllБСlIlIте
наlЮДII дска nрз
I1IJlljaBaTa на 'IУЖIIТСЛОТ IIOHIICCCIIaна 22.03.1993 ГОДlIна нс може
J~a сс I1РlIМСllат IlрОIIJlСII кои НС билс во Сllла по момснтот па
1I0ДJlссува Н>СТО на нетата, ОДIIОСПО Закопот за IIIщустрпската
СОПСТПСIIОСТ
KOj стаШIJI во Сllла на 15.07. J 993 rOHlllla, П раВIIЛ 1111
кот
за постаllката за IIРII:нншаIЬС на праното 11(1МОДСЛ, ОНlIOСJlО на
t.IOCTpa KOj стаНIIЛ во Сllла
на 29.03.1994 ГОД1111а 11 Одлуката
за
ВИСОЧlIната

за паваll)С

1I0ссБНIIТС ТРОIlIOЦII З(11I0стаНК(1та JI на ТРОНIOЦlIте
IIнформаТIIВНII
УСЛУГII на Заводот
за заlllТlIта
на
ва'

СОIIСТПСIIОСТ,KOj стаНI1Л во Сllла IIН 09.03.1994
ГОДIIIIН) а cllopeH KOj "УЖlIтелот
бпл 1I0DIIКЮI за усоглаСУШll!)С па

III1ДУСТРllскаТ(1

ПРlljапаТfl 11ДОllлата па TpOIIJOI~JtTe за уредупап,с па IIрпj(103Т3 од
ПРИЧlIна ILП'О ОЗllаЧСlIlIОТ Закон за JIПДУСЧНlска СОJJС'П1еIlОС:ГI1
I

ПРОIIIIСIIТСдонесеНII нрз
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основа

па OHoj закон,

сс

ПРПМСIIУВltат па

сите постапки

кон се ПОТСК,ОДIIОСНО кои

НС

ССзавршс

1111 110

стириог

закон.
Суцот lIajHc дека со оспореllОТО решепие с попрсцсп заковот
па пггста на тужптелот пораци слсдното:
Во член 52 СТ(1И4 ОД Устапот на Република Максцони]« е
угардепо дека закони-ге JI цругите прописи не мож ат па имаят
повратно дсjстпо,
освсп но исклучок,
но случаи кога тоа е
поповолио за грагашггс,

' __

Според член 5 од Уставпио-г закон за спровепувап,е
113
Уставот па Реllубllпка
МакеПОIlнjri, постоjllIlте соjУЗIIП проинсп
се презсмаат
како репуБЛII'lКII со ilадлеЖlIостпте па органите

утврцени со у ставот па Републнка

Македони]а.
СТСКIlУННII.сто JI з аигги-гата на праната оп IIЩ\УСТРIIСК(}
СОIIСТВСIIОСТ,МС{-У КОН 11правото па ннтеит се уредспи со Закопот
за иплустрпската сопствспост, обjЯВСJl ВО Спуж беп нсспик на РМ
броj 42/93 од 07.07.1993 година, ко] станил во сила на 15.07.1993
годпиа. Во дслот па преопппте и заиршип олрецбп ва onoj закон,
ПО опредбата 0/\ чпеп 124 е предвидспо
дека ово] закон
сс
пр имс иув а JI врэ нрига ви ге за прпэиавап,е
па правата
од
пндустриска сопствепост, пгго сс подпесспи Во СоjузшfOТ завод
за патептп на порапешна СФ Р1 до 26.04.1992 r01~)lHnJaпо коп пе с
заВРНlспа упрашштя востапкя, додска пак СОчлен J 26 с УТВРДСIIО
дска со }{СIIОТ на влеГУВЯII)ето по СJlла на OBOJ закон, IIРССТШJупа
да сс прпменува
на теРlIторпjята
на РспуБЛlIка MnKCJ\Ollllja
Законот за заIНТllта IШ пронаjдоци, TeXlJlPIKII унаПРСДУВnll)а 11
знаЦII за раЗЛIIКУПНН)С ("СлужБСII лист на СФ РJ" бр.34/81, 3/90, 20/
90).

ке

11MajKH ГllllрСДВIIД
11(рактот дека IlplljaHaTa

ЦIIТПР:НIJIТС устаВlI1I 11заКОНСКIIОJ\рсдбн

lIа

ТУЖlIтелот е I101\lIеССllа lIа 22.03.1993
КРJlТJlЧlшта дята - 26.04.1992
ГОДllllа, а прсд

ЗIШЧII 110
допесупаll,е на повнот закон -15.07.1993 годiшn, Судот смета пека
со осно рсното
ре IIICIlIfC е по прсдс 11 3а ко 1101' ня IIITCTl1 11n
ТУЖIIТСJIот. OBn, затоn 1111'0,ПРlIыспупаjКII го 1I0гореl\IIТllраllJlОТ
ГОДJlна,

Закопот за ППJtустрнска сопстnеllост,коj ПРС1\ппдува
прпмена па IIСГОППТС одредбll само па ПРlljаВJIТСIlОНllссеlШ преп
СоjУЗlIlIОТ завон за паТltПТIJ па пораllеНJпатn СФ Р] до 26.04.1992
члеll

124

ОД

годпна, ( а пе

11па

I1РlIjавптс

1l0ДJlссеПII 110тoj рок,

кпкпn

IIГГО е JI
;.

.__
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I
I
I
I
I
I

I

I

на тужпгслот),

органите

на управата

1'0 иримениле ЧЛСН 5 на Уставпио-г

го превилсле. а

СО

тов и нс

закон за спровсдуиап,е па

у стивот на Република MaKcHOl!Jfja, ко] прсдвипувя примспа на
постоппггс согузии прописи како рспублички, до ДОlIссунаll.с па
ВОВН

рспублички прописи.

Ова нотолку поиекс IJlTO и пронислте цопссепи вр] осиова
на Закопот за иииустриска соиствспост ( Одлуката за нисочината
па поссбиптс тропюци за постипката 11 на тропюците за пнвап,е
на ииформатнвпп услуги на ЗаВОД9Т за заиггита на ипцустриска
сопственост, обгапепа во Службеп
вссппк на РМ брj J 1/94 ОД
08.03. J 994 годпиа 11 Правилпико-г
за поставката
за призпавап,е
па
правото па МОНСЛ, односпо мостра, обгапен во Службеп песпик
на РМ бр,15/94 од 28.03. J 994 голпиа ), стагшле по сила пури во
M(lPT 1994 година, а во мсгуврсме
'бплс по примспа проппспте
AOIICCCIIJI врэ основа на порансшипот

СОJУЗСIIзакон.

Во конкрс-гпио-г случа], прпмспст с Закопот за индустриска
COIICTBCJlOCT11 прописптс
лопессии
прэ осиова на пего, а нс
Зикопог з» запгпгга па прошчлоии.техппчки упаНРСНУIШII,Cl 11 знаци
за разликуваи.с
и прописи-ге цопссепи Вр3 основа на ОВО) закон,
па нс с можпо 11 правилно утврдувап.с на фактпчката соетоjба во
поглед на тоа даЛII нма IIсдостаТОЦII во IIрIlJапатз на ТУЖIlТСJlОТ
CIIopeH IIPOIIIICIITC КОII наЖСJlС кога таа с поднсссна 11дали сс TIIC
ОД такна

I1j)lIfJOJ{a

111'1'0

го Оllснозможунаат

lIостапуваlI.сто

по

IICTaTa.

I
I
I
I

I
,..~

I

Прн ваква правна 11 фаКТII'lка состujба СJIспувашс Судот
соглаСIIО ЧЛСII 42 стан 2 во врека со член 1Остап 1 точка 1 113 ОД
ЗаКОJlОТ 'З(1УlIраШIIIТС

СПОРОIЩ да ОJ\lIУ'Ш

како

1\0 I1зрската

lIa

HPCCYHl1Ta.
'1' ~

пре су Hl1
У.6р.960/97

он

на

ПРХ~НIIIIОТ

03.03.1999

СУН на ГС lIубл нка М HKCHOllllj а,

ГОДШШ,

!

1
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г кги ст г и
•

..

г кги стх г
на казпено IIрапо
(Броjот иокра] токстот го озпвчува броjот па оплуката
од Одиелот за казнспо право па овав Збпркя)
JJ
Воепа обирска
одбегпуваи,с воспа служба - 2
J(

Достапа
- прску

ОГЛНСIШ

табла - 4

к
Клевета
- месна

паДJlСЖIIОСТ -

3

Разборшпггпо
- ВО

обиц - 5

у

Убиство

- од нсбрежиост - 1
у сповиа осула
- ВОllрСДIIОпрспсиитувап.е

-6

i
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•

})ЕГИСI'АJ>
"
на грагапск»
право

(Броjот покря] текстот ГО означува броjот на оллуката
ОД ОДJ~СЛОТ за граfаПСКJlТС пела на оваа Збllрка)
(1

А
Арми]»

I

- граганско

лице

ОД Л

IЛ - 44

i

!

i

I
I

i
j

J~

Поговори

- цанок за В(\ЦIIОllаЛIIЗJlрапозсмшште _ 8

- договор за правна

I

ПОМОIН-1РОIJЮЦII _ 46

Е

I

EKClJpollplljal\lIja
- надомест

11811)ОIЛОЦII- 45

и
Иэлршка - 2
I1
IIаслсдпо право
- пужсп lIаслеДIIIIК-З(\СДIJJfца На живееп.е - 17
- IH\CJJCHHJI'IKa Jlзjава

-

J8
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о
Облигациопо нрава
- эастарсност - J J
- З(lКУII - 12
- акцентсн налог - 14,15
- HaJHllI)ClIa всрсси]» - 22

11

11ретпрнjатнjа

,

- оцговорпост 11(\ СОПРУЖIIIII,(- 35 )
\
j
Парпичпа ностаlIка
\>-.,._~__
- битиа поврсца-цостава-Зч
- жалба-40
- IIOBTopYBHlJteпа постаика - 41,42
«,~'

Работпи спорови
- прицопсс за зцравствспо

ОСllгурупаIl,С - 13
раСIlОРСНУШlll,Сна раболио место - 19
плата-20
припоисси за пспзиско ОСlIгуруван,с - 21
здравствспо осигурувап.с 110договор за

продажба

па весници - 23

цпсциплипска одговорност - 24,25
престанок па работен одпос-цпсииплипа - 27, 28
lIpCCTalloK на работсп ониос-отказ - 29, зо, 33, 36
престанок на работеи опиос-рок за одлучувагье - З4
испратнинв - 31

ирипопоси ОД плата - 32
прано на ТРОIlIOЦIl - 38 '1'
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с
COIICTBCIIOCT

- oПРНIКН - 3

нссовесен пржптел .. 10 .':
- стскпувап.е без ОСIIОВ - 9
Службепост
- I10ВЛ(lСТСIIО
-

1I0СЛУЖIIО

добро - 4
добро - 5

Стечаша постаика
- преплог за отвирюьс
- 47
- аванс за IIОКРПfННIJС тропюци

- побива п.е

ДС [ствп]

11/\ ПРЮИIII

- 48

а - 49

т
Татковстно

(

- OCIIopYBallJC -

1
у

у правиа постаика
- 113НОМССТза

болспуваи,е - 43

111
lIITcTa

- од даЛСКОllО!( - 6
- од опасеи ПРСДМСТ - 7
- ЮJТООД['ОВОРIIОСТ за патппчко возило - 16
- кражба па слеКТРIfЧII;~ спсрги]» - 26
паломест по npCKf\со крнrШЧllа прссуна - 3 7
.1
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-

I

р I~Г 11С т Л Р
па УllраПIIО право

(Броjот
ОД

Банки

покря] те КСТОТ го означупа броjот па оллуката
ОДДСЛ0Т за управни спорови па овав Збирк а)

11

пггепил

11 11 ци

- 27, 28 ,29

11
Воеп рок - J,10,11
Всзачка поэвола - 12

L(ржанjаНСТI\О

- 2, 3, 4, 5, 6, 7

Цапопи - 23, 24, 25
Цопаток па деца - 43

Е
Експропршаци]а

- 65 ,69

з
Зправствепо осигурувап.с - 41, 42, 44
I1

Инсискпи]» -:45
!
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к
Катастар

- 54,55, 56,57,58,59,

60, 61, 62, 63, 64,66

1\1
Матична евицсшш]а - 9

о
Оружjс - 8
Отстрапувап.е

оп училишто

- 22

11
Пспзиско

осигуруван.е - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37,38,39,46
ПостаIlКlt-УНРПШI - 68 ,69, 70, 7 J, 72, 73, 74, 75,76, 77, 78, 79,
80,81,82
fI0l\101l1 и нега ОД друго лице - 40
Повратно дсjство на закопп-ге - 90

т
Трансформацнjа
Такси - 26

- 47, 89

у
Урбаппзам
- цогрнпб» - 48
нстаЛСII урбанистпчки пппц - 49
- ВРСМСIIII об'[скти - 50
- услови за гранба - 51, 52, 53
У правсп снор - 83, 84, 85, 86, 87, 88

1.
]].аРIIIIII-

394

13 ,14,15,16,17,18,19,20,21

СОДР

Ж

и 11А
Стра ници

Предговор

I

3

МИСЛЕIЬА НА

вгховпиот СУД

IIA

РЕПУБЛИКА МАКЕцОllиJА
II

ЗЛКЛУЧОIДИ 11мислпп,«

7
ВО вгскх

СО РАБОТАТА IIA СУДОВИТЕ

17

111

кхзгшно ПРАВО.

.1'

IV

грлглнско

V

УПРЛВIIО

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ПРАВО

,

61

ГIРЛВО

159

гагисп-и
Рсгистар на казпено право
Ретистар 1Н! граганско право
Рсгистяр П(}Уllрапно прано

<.

387
389
"

393

395

-

