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Практика 

Во овој дел се поместени сентенците и изводите од образложенија на одлуките на 

Врховниот суд на Република Македонија коишто се однеусвата на  надоместување 

на материјална штета. 

  
 СЕНТЕНЦА 

 Право на надомест на штета со раскинување на договор за доживотна издршка им 

припаѓа само на договорните страни.  

Образложение  

 Ревизијата е неоснована.Неоснован е и ревизискиот навод за погрешна примена на 
материјалното право ако се има предвид утврдената фактичка состојба. Имено, во текот 
на редовната постапка врз основа на изведените докази е утврдено дека покојната П. од 

една страна како примател на издршката и сега тужените како даватели на издршката 
склучиле договор за доживотна издршка од 19.12.1976 година според кој договор 

тужените се обврзале према покојната да ја чуваат, а истата за возврат како надомест им 
ја дала старата куќа, односно тогашната куќа која се состоела од 2 соби по 16 м2 и 
претсобје 10 м2, како и дворно место. По согласност на покојната П. старата куќа е 

срушена и на тоа место е изградена новата куќа. Договорот за доживотна издршка е 
раскинат со пресуда која пресуда е донесена по смртта на сега покојната П.Врз основа на 

вака утврдената фактичка состојба пониските судови го одбиле тужбеното барање на 
тужителот, а согласно член 124 став 4 од Законот за наследување (ЗН). Ова, од причини 
што покојната П. за време на живот не барала надомест на штета од сега тужените, а 

откако договорот за доживотна издршка бил раскинат, согласно член 124 став  4 од ЗН, 
ова право припаѓа само на договорните странки, поради што правилно пониските судови 

прифаќаат дека тужителот не може да бара штета по овој основ.Врховниот суд на 
Република Македонија наоѓа дека во конкретниот случај материјалното право е правилно  
применето, односно член 124 став 4 од ЗН. Ова, од причини што договорот за доживотна 

издршка е раскинат со пресуда која е донесена по смртта на сега покојната П. Со оглед да 
во конкретниот случај се работи за договорен однос, по раскинувањето на договорот за 

доживотна издршка надомест на штета може да бараат само договорните странки. Како 
во конкретниот случај тужителот не е договорна странка истиот нема право да бара 
надомест на штета по овој основ. 
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Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.393/2000 од 16.10.2002 
година. 

  
  

СЕНТЕНЦА 
Договорната страна виновна за склучувањето на договор спротивен на присилен 

пропис, неможе да бара надомест на штета што ја претрпела од извршувањето на 

договорните обврски, независно од вината и на другата договорна страна.  
Образложение 

Ревизијата е неоснована 

Неосновани се наводите во ревизијата дека пониските судови погрешно го примениле 

материјалното право кога го одбиле тужбеното барање, со оглед на утврдената фактичка 
состојба. Имено, врз основа на спроведената доказна постапка и изведените докази 
првостепениот суд утврдува дека на 06.10.1995 година се наоѓал во Б како превозник со 

своето товарно возило марка “МАН“ и полуприколка марка “Г“ од шпедитерското 
претпријатие “Ш“ бил упатен во претпријатието “Н“ од З; од каде со претставник на тоа 

претпријатие, од Б. и К. товарил автоделови. Стоката била царинета во К. преку 
шпедитер на наведената фирма “Н“ на 11.10.1995 година и во царинската декларација 
бил наведен тужениот, а како возач тужителот со неговиот камион и полу приколка. 

Царинската декларација и сметката му биле дадени на тужителот од страна на 
шпедиторот “Ј“ од К. на 11.10.1995 година. Истиот ден шпедиторот “Б-“ по барање на 

тужителот изготвил единствен царински дикумент за увоз од Србија и како пропратница 
до царинскиот терминал во кој како испраќач-извозник бил наведен “Н“, тужениот како 
примач на тужителот како возач со своето превозно средство. 

За истата стока тужениот сочинал фактура од 10.10.1995 година насловена на “И“ 

трговина Г. С. на износ од 76.036,86 германски марки на кое бил евидентиран тужителот 
како возач со неговото возило полуприколка. Фактурата тужениот ја дал на тужителот 

зедно со сертификатот-уверение за движење од 13.10.1995 година за повластена трговија 
помеѓу Р.Македонија и Р.Србија во кој како извозник бил наведен тужениот, а како 
примач на стоката наведената словенечка фирма. Тужениот на тужителот му ја дал и 

неговата декларација за тоа дека стоката ги запазува условите потребни за издавање на 
уверението; одобрението на Ц. С. и печат на С. на М. оваа документација со тир карнетот 

тужителот ги добил од законскиот застапник на тужениот кој за таа цел дошол до 
неговиот дом. Посебно од страна на тужениот на тужителот не му бил посочен правецот 
на движење ниту граничниот премин за влез во С. 

Тужителот со неговото возило полуприколка натоварено со автоделови во Б. и К. 

снабден со документација и како истите да се по потекло од Р.М. тргнал за С. преку 
граничниот премин Д. како излезно место, па преку Б., при Р. и У. влегол во Х. На 

граничниот премин “Т“ на 17.10.1995 година каде што пријавил влез со тир карнетот што 
го добил од тужениот. При излегувањето од Х. на граничниот премин “Б“ при 
царинската контрола од налепниците на некои од автоделовите било утврдено нивното 

потекло од СРЈ, после што против тужителот започнала царинска прекршочна постапка 



во текот на која било утврдено дека транспортното уверение за движење од 13.10.1995 
година било лажно. Тоа не било евидентирано во С. на М. која ниту била запозната со 

фактурата на тужениот заради што го доставила известувањето до Комисијата за помош 
за санкции во Р.М дека образецот бил фалсификуван, односно дека потписот на 
овластеното лице и печатот на комората биле лажни. 

Со решение на Комисијата за царински прекршоци на Ц. во З. од 20.10.1995 година 
тужителот бил огласен за виновен затоа што на 17.10.1995 година извршил превоз преку 
територијата на Р.Х. на стока со потекло од СРЈ во вкупна вредност од 76.035,86 

германски марки спротивно на одредбата од член 4 од Законот за спроведување на 
резолуцијата на советот за безбедност на ООН во врска со санкциите против СРЈ, со што 

сторил царински прекршок и му била изречена парична казна во износ од 11.150 круни, 
или противредност од 3.000 германски марки. Како резултат на таквиот прекршок му 
била одземена стоката и теретното возило со приколката. Во образложениоето се 

утврдува дека тужителот пријавил стока по фактурата и другата пропратна 
документација, како стоката да била произведена во М. наменета за С. нарачател. 

Тужителот ги платил трошоците на постапката и изречената парична казна, а поднел и 

жалба до второстепената комисија која со Решение од 10.11.1995 година одбиена му е 
како неоснована. После тоа иницирал и управен спор пред Управниот суд на Р.Х. но со 
пресуда на тој суд од 4.9.1997 година тужбата е одбиена. Товарното возило со 
полуприколката на тужителот биле продадени на јавно надавање на 19.02.1997. 

Според договорот превознината на тужителот требало да му биде испратена од примачот 
на стоката “И“ од Г. Стоката која тужителот ја превезувал од Б. и К.  по пристигнувањето 

во Р.М. воопшто не била растоварана од неговото моторно возило, тој знаел дека истата 
стока натоварена во С. ја превезува за С. Лично бил присутен кога стоката се натоварила 
во К. од магацинот во неговото возило. Ваквиот превоз бил извршен во еконмските 

санкции на Меѓународната заедница спрема СРЈ кога бил забранет надворешниот промет 
со оваа земја, што значи дека неможело ниту да се увезува ниту да се извезува стока во 

оваа држава, ниту пак, стока со потекло од таа држава преку територијата на земјите на 
Меѓународната заедница. 

Ваквата фактичка состојба во целост ја прифати второстепениот суд. Утврдената 
фактичка состојба не се оспорува ниту со ревизијата.  

При така утврдената фактичка состојба и по наоѓањето на овој суд, пониските судови 

правилно ја примениле одредбата од член 103 и член 108 од Законот за облигациони 
односи (ЗОО), кога го одбиле тужбеното барање на тужителот. Основни се заклучоците 

на судовите дека во случајот помеѓу странките бил склучен договор за меѓународен 
друмски превоз на стока чиј промет бил со закон забранет, а штетата што тој од тоа ја 
претрпел настанала како последица од неговото учество во извршувањето на таквиот 

превоз. Тужителот пристапил кон таквиот превоз свесно знаејќи дека стоката што ја 
превезува е по потекло од СРЈ, земја која била под меѓународни санкции а ја превезува за 

С. како да е произведено во Р.М. Истиот знаел и за фалсификуваните и лажни превозни 



документи што му ги дал тужениот. 

Од изнесените причини неприфатливо е стојалиштето изразено во ревизијата дека 
правниот однос помеѓу странките бил настанат со легален договор за превоз на стока и 

дека превозот го отпочнал со уредни документи издадени од македонските власти а 
прибавени од тужениот. Штетата што тужителот ја трпи не е последица само на така 

склучениот договор со тужениот и неговото исто така одговорно однесување во овој 
договорен однос. Штетата чие надоместување тужителот го бара е последица и на 
неговото активно учество во таквиот договорен однос свесен за таквите евентуални 

последици според тоа неприфатливо е стојалиштето на ревизијата дека прашањето дали 
и колку тужителот скривил сам за настанувањето на штетата е посебни прашање, со 

оглед на утврдената одговорност на туженот. Спротивно на таквото тврдење, по мислење 
на овој суд, под поимот договор во смисла на член 103 од ЗОО не треба да се сфати само 
договорот склучен помеѓу странките за превоз на стоката од М. во С. независно од 

стоката што се превезува, туку во целина договорниот однос во кој тужителот учествувал 
знаејќи дека врши превоз на стока чии промет е забранет. Оттука, по наоѓање на овој суд, 

правилно е применета одредбата од член 108 од ЗОО според која договарачот кој е крив 
за склучување на ништовен договор неможе да бара надомест на штета од другиот 
содоговарач која ја претрпел како последица на дејствијата што ги превзел во 

извршување на таквиот договорен однос, независно и одговорноста на другиот 
содоговарач. Се работи за договорен однос спротивен на присилен пропис, па таквото 

одлучување е во согласност и со принципот изразен во член 104 ст.2 од ЗОО според кои 
во таков случај судот ќе го одбие барањето на несовесната странка за враќање на она што 
го дала на спротивната странка, тоа е во согласност и со општиот правен принцип секој 
да си ги сноси последиците од своето одговорно однесување. 

 
 

  
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, бр.255/01 од 20.02.2003 година.  

  

  
  

СЕНТЕНЦА  
 
 

За правниот недостаток на возилото предмет на договорот за продажба, oдговара 

продавачот без оглед дали тој знаел или не знаел за недостатокот. Доколку поради 

правниот недостаток возилото било одземено од купувачот, договорот се раскинува 

по сила на самиот закон, a купувачот има право на надомест за претрпената штета. 
  

  
Образложение 

  
Барањето за заштита на законитоста е основано.Основан е наводот во барањето за 
заштита на законитоста дека пониските судови погрешно го примениле материјалното 



право кога го одбиле тужбеното барање на тужителот како неосновано, утврдувајќи дека 
не постои одговорност на страна на тужениот за правните недостатоци на договорот 

(заштита од евикција). Правниот основ за ваквото одлучување пониските судови го 
наоѓаат во член 122, 496 став 1, член 500 став 1 од Законот за облигационите односи 

(„Службен лист на СФРЈ“ бр.29/78), кој закон важел во времето на настанувањето на 
спорниот однос. Имено и двата суда прифатиле дека предметното патничкото моторно 
возило било донесено од Република Бугарија, неколку пати било купувано и продавано 

од различни лица, кои управувале со возилото, било регистрирано во Република 
Македонија во повеќе наврати, биле извршени проверки при променувањето на 

сообраќајните дозволи, при што од надлежните институции при проверката на возилото 
не биле забележани никакви недостатоци. Тужениот С.Т. како трет сопственик на 
возилото во Република Македонија истото го продал на тужителот Т.С. од П. за 

купопродажна цена од 405.325,00 денари. По купувањето на возилото тужителот 
возилото го регистрирал на свое име и истото непречено од никого го управувал сè до 

12.09.2004 година, кога при посета на тужителот во Република Бугарија истото му било 
одземено поради тоа што била утврдена разлика помеѓу запишаните податоци во талонот 
и тие на шасијата, при што било утврдено дека патничкиот автомобил бил украден и 

истиот се барал низ Република Бугарија.Пониските судови застанале на стојалиште дека 
за да се раскине договорот за продажба потребно било тужениот да му ја врати на 

тужителот исплатената купопродажна цена од договорот, додека тужителот потребно е 
да му го врати возилото на тужениот. Меѓутоа, во конкретниот случај враќањето на 
возилото не било можно од причини што предметното возило повеќе не постоело, 

односно истото се наоѓало во друга држава. Пониските судови утврдиле дека не постои 
вина на страна на тужениот од причина што тужениот се јавувал како трет купувач кој по 

законски пат се стекнал со правото на сопственост на возилото, истото го регистрирал и 
извадил сообраќајна дозвола на негово име, поради што истиот не знаел, ниту можел да 
знае дека предметното возило има некој правен недостаток, поради што го одбиле 

тужбеното барање на тужителот како неосновано.Врховниот суд на Република 
Македонија, наоѓа дека погрешен е ставот на пониските судови кога прифатиле дека не 

постои можност да се раскине договорот за продажба, како и тоа дека не постои вина на 
страна на тужениот за да може да се бара надомест на штета.  

По наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија, погрешен е ставот на пониските 

судови кога прифатиле дека не постои можност да се раскине договорот за продажба, 

како и тоа дека не постои вина на страна на тужениот за да може да се бара надомест на 
штета. Имено, од наведените законски одредби за тужениот како продавач постои 

одговорност без оглед на тоа дали тој знаел или не знаел за правниот недостаток на 
возилото кое било предмет на договорот за продажба. Оттука, погрешен е ставот на 
пониските судови дека не постои вина на страна на тужениот утврдувајќи дека тужениот 

се јавувал како трет купувач кој по законски пат се стекнал со правото на сопственост на 
возилото, поради што истиот не знаел, ниту можел да знае дека предметното возило има 
некој правен недостаток.  

Следователно на ова, овој суд истакнува дека во конкретниот случај не е потребна вина 
на страна на тужениот како продавач, од причина што одговорноста на продавачот е 
предвидена со закон. Во оваа смисла, од значење е фактот дека тужителот како купувач 



во смисла на член 509 од Законот за облигациони односи, го известил тужениот како 
продавач, дека врз предметот – возилото трето лице полага некое право, па побарал да му 

ја врати купопродажната цена, односно да му ја надомести штетата. Бидејќи, тужениот 
како продавач не постапил според барањето на купувачот, во случај на одземање на 

предметот – возилото од купувачот, договорот за продажба во смисла на член 510 од 
истиот закон, се раскинува според самиот закон, а купувачот може по свој избор да го 
раскине договорот или да бара сразмерно намалување на цената, како и да го раскине 
договорот ако поради тоа неговата цел не може да се оствари. 

По наоѓање на овој суд, погрешно пониските судови прифатиле дека не постои можност 
да се раскине договорот за продажба, како и тоа дека не постои вина на страна на 

тужениот за да може да се бара надомест на штета, а ова од причина што договорот за 
продажба се раскинува според самиот закон и во секој случај купувачот има право на 
надомест на претрпената штета. 

Овој Суд, исто така истакнува дека одговорноста на тужениот за правните недостатоци 

неспорно произлегува и директно од договорот за продажба од 16.02.1998 година, 
склучен помеѓу тужителот како купувач и тужениот како продавач, во кој било наведено 

дека доколку се појават други лица со претензии на право на сопственост по било кој 
основ, тужениот е должен да го прими во заштита тужителот, односно купувачот на 
возилото и ако евентуално сопственичкиот спор го загуби ќе му ја врати купопродажната 
цена и ќе му ги плати евентуалните трошоци и штетата.  

Со оглед дека пониските судови поради погрешна примена на материјалното право 
нецелосно ја утврдиле фактичката состојба и поради тоа нема услови за преиначување на 

побиваните пресуди, следуваше согласно член 394 став 2 в.в. со член 381 став 2 од ЗПП, 
барањето за заштита на законитоста да се усвои, а пресудите на двата суда да се укинат и 
предметот да се врати на повторно судење на првостепениот суд. 

При повторно судење, првостепениот суд е должен правилно и целосно да ги утврди 

решителните факти од значење за решавањето на овој спор согласно одредбите од член 
508 став 1, член 509, член 510 став 1, став 2 и став 3 од Законот за облигациони односи 

од 1978 година, кој важел во времето на настанувањето на спорниот однос и да донесе 
правилна и законита одлука. Првостепениот суд имајќи во предвид дека тужениот е 
одговорен за штетата што ја претрпел тужителот при нејзиното утврдување ќе треба да ја 

земе во предвид староста на возилото, периодот за кој тужителот го користел истото и 
притоа имајќи ја во предвид неговата амортизација, да ја утврди стварната штета што ја 
претрпел тужителот од раскинатиот договор за продажба.  

  
  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Решение во Врховниот суд на Република Македонија Гзз.бр.51/06 од ден 31.01.2007 

година. 

  

  
  

СЕНТЕНЦА 

  
 За штета сторена од животно одговара сопственикот на животното, а доколку 

оштетениот придонел штетата да настане или да биде поголема отколку што била 

инаку, надоместот може сразмерно да се намали.  
  

  
Образложение 

  
Не  постои суштествена повреда на одредбите од процесната постапка од член 354 став 1 
точка 13 од ЗПП, која ревизијата ја гледа во тоа што постои противречност меѓу изреката 

на пресудата на Општинскиот суд и образложението на истото. Ова оттаму што, видно 
од таа пресуда, тужбеното барање на тужителот е уважено, а во образложението е 

објаснето од кои причини е така одлучно и не постои никаква противречност меѓу 
причините за уважување на тужбеното барање и одлуката на судот.Не постои ни 
погрешна примена на материјалното право, ако се има предвид утврдената фактичка 

состојба во редовната постапка. Утврдено е дека  на планината Г. во место викано К. 
напасувал свои овци тижителот, тужениот  и сведокот. На тој  ден кучињата на тужениот 

нападнале свиња на тужителот и ја искасале. Од повредите свињата паднала на земја, тоа 
го видел сведокот  Ј. и сведокот А. кој тогаш наишол, поточно откако сведокот ја видел 
тргнал  кон тужениот да му го соопшти виденото, но не го нашол и тогаш се сретнал со 

споменатиот сведок А. и заедно отишле на местото каде што свињата била падната, но не 
ја нашле. Наредниот ден свињата е најдена во свињарникот на тужителот на одредени 

места и виселе меса, а на стомакот била пробушена. Преку ноќта пцовисала. Ноќта 
зафатило невреме, почнал да врне снег и не постоела можност свињата да се префрли во 
селото. Тужителот со сведокот Љ. ја измерил свињата, од неа извадиле 9 прасиња, а 

бидејќи била  маторица, нејзиното месо не било годно за јадење. Тужениот не сакал  да 
му ја плати на тужителот побараната штета. Штетата е утврдена  на 280.000,00 

поранешни динари.При така утврдена фактичка состојба, пониските судови го уважиле 
тужбеното барање на тужителот и го задолжиле тужениот на тужителот да му ја 
надомести штетата за утврдениот износ, заземајќи правно стојалиште дека тужениот е 

должен штетата да ја надомести, бидејќи причината за пцовисување на свињата е 
касањето од кучињата, сопственост на тужениот. Тужениот е задолжен   на утврдениот 

износ да плати камата со тоа што Општинскиот суд одлучил  каматата да тече од 
11.11.1992 година, сметано од поднесувањето на тужбата, а  Окружниот суд преправајќи 

ЖИВОТНИ 



ја во тој дел пресудата одлучил камтата да тече почнувајќи од 18.01.1993 година, но во 
овој дел пресудата со ревизијата не се напаѓа. Со таквото одлучување, Врховниот суд на 

Република Македонија оценува дека пониските судови правилно го примениле 
материјалното право, иако се повикуваат на одредбите од ЗОО наместо правните правила 

на имотното право, а според кои за штета спорена од животни одговара сопственикот на 
животното.Ревизискиот навод дека во случајот требало да се применат одредбите од член 
192 од ЗОО, т.е. висината на штетата да се намали затоа што тужителот имал можност 

пцовисната свиња да ја употреби за изработка на сапун, овој суд го оцени како неоснован 
затоа што,  како што веќе е речено, во случајов не се применуваат одредбите од  ЗОО, а и 

според правните правила навистина може да се намали штетата под услови од член 192 
од ЗОО, но во случајов е утврдено дека поради невремето тужителот не можел свињата 
да ја транспортира до селото и не сакал да ја искористи за било каква намена. 

  
  

  
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија Рев.бр.1175/93 од 1.02.1994 

година. 

  

  
СЕНТЕНЦА 

  

 Рокот за застареност за надомест на штета причинета со кривично дело за кое е 

донесена осудителна пресуда започнува да тече одново доколку тужбата е поднесена 

во рок од 3 месеци од приемот на правосилната пресуда со која е завршена 

кривичната постапка во која е истакнато оштетно побарување.  

Образложение 

Ревизијата е основанa.Основан е наводот за погрешна примена на материјалното право, 
ако се има во предвид утврдената фактичка состојба. Од доказите изведени во редовната 

постапка било утврдено дека во сообраќајна незгода на 04.03.1996 година, тужителот 
управувајќи велосипед бил удрен од патничко моторно возило „Тојота корола “ 

сопственост на „П“-Скопје, а управувано од лицето Н.С. Со пресуда од 21.12.2001 година 
на Основниот суд Скопје I – Скопје, обвинетиот Н.С. бил огласен за виновен за кривично 
дело – Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од член 300 

став 3 во врска со член 297 став 3 и 1 од КЗ и осуден на казна затвор од 3 месеци. 
Апелациониот суд Скопје со пресуда од 16.05.2002 година ја преиначил ваквата пресуда 

и го одбил обвинението спрема обвинетиот, поради апсолутна застареност на кривичното 
гонење. Како последица од сообраќајната незгода тужителот претрпел нематеријална 
штета како физички бол, страв и намалена животна активност. Возилото кое го 

управувало лицето Н. имало важност на регистрацијата до 12.12.1996 година и било 
осигурано кај правниот претходник на тужениот. Тужителот дознал за лицето кое го 

управувало возилото на 31.10.1996 година, кога како оштетен бил повикан  и сослушан во 
кривичната постапка пред истражниот судија на Основниот суд Скопје I – Скопје. 
Истиот ден, пред истражниот судија изјавил дека предјавува оштетно побарување и се 

ЗАСТАРЕНОСТ 



приклучил кон кривичниот прогон. Тужителот како учесник во незгодата, дознал за 
штетниот настан во моментот кога на 04.03.1996 година се случил истиот.Врз основа на 

ваква фактичка состојба, пониските судови го одбиле како неосновано тужбеното барање 
на тужителот заклучувајќи дека согласно член 376 став 1 и 2 од Законот за 

облигационите односи побарувањето на тужителот е застарено. Заклучиле дека членот 
377 од ЗОО може да се примени само доколку за кривичното гонење е предвиден подолг 
рок на застареност и доколку во општиот рок на застареност оштетениот не дознал за 

штетникот и висината на штетата.По наоѓање на Врховниот суд на Република 
Македонија, пониските судови поради погрешна примена на материјалното право 

нецелосно ја утврдиле фактичката состојба.  

Согласно член 388 од Законот за облигационите односи, застарувањето се прекинува со  

подигање тужба и со секое друго доверителово дејствије преземено против должникот 
пред суд или пред друг надлежен орган заради утврдување, обезбедување или 
остварување на побарувањето. 

Според член 392 став 1 и 3 од Законот за облигационите односи, по прекинувањето, 
застарувањето почнува да тече одново, а времето што изминало пред прекинувањето не 

се смета во рокот на застареност определен со законот. Кога прекинувањето на 
застарувањето настанало со подигање тужба или со повикување во заштита или со 
истакнување на пребивање на побарувањата во спор односно со пријавување на 

побарување во некоја друга постапка застарувањето почнува да тече одново од денот 
кога спорот е окончан или завршен на некој друг начин. 

Врховниот суд на Република Македонија, наоѓа дека пониските судови го занемариле 

членот 388 и член 392 од ЗОО. Истите, при одлучувањето се раководеле исклучиво од 
тоа дека сметано од 04.03.1996 година кога тужителот дознал за штетата односно од 
31.10.1996 година кога дал исказ пред истражниот судија во врска со настанот и кога 

дознал кое е лицето кое го управувало возилото, па до поднесувањето на тужбата на 
23.08.2002 година изминал рокот од 3 години од дознавањето за штетата и штетникот 

како и апсолутниот рок од 5 години сметано од настанувањето на штетата. При тоа, го 
занемариле фактот дека тужителот на 31.10.1996 година во истражната постапка го 
пријавил побарувањето за надомест на штета причинета со кривично дело, а по наоѓање 

на овој суд токму од тој момент, во смисла на член 392 став 3 од Законот за 
облигационите односи застареноста била условно прекината до окончувањето на 

кривичната постапка. При состојба кога кривичната постапка била окончана со пресуда 
на Апелациониот суд Скопје од 16.05.2002 година, во смисла на член 390 од Законот за 
облигационите односи застареноста би настапила по истекот на 3 месеци сметано од тој 

момент. Ова, од причина што согласно член 390 став 1 од ЗОО ако тужбата против 
должникот е отфрлена поради ненадлежност на судот или поради некоја друга причина 

која не се однесува на суштинатата на работата, па доверителот повторно подигне тужба 
во рок од три месеци од денот на правосилноста на одлуката за отфрлање на тужбата, се 
смета дека застарувањето е прекинато со првата тужба. Во смисла на став 2 од 

цитираниот член, истото важи и во случај кога суд или друг орган го упатил должникот 
своето пријавено побарување да го остварува во процесна постапка, како што впрочем во 

конкретниот случај бил упатен оштетениот. При ваква состојба Врховниот суд на 



Република Македонија наоѓа дека рокот од 3 месеци за поднесување тужба во редовна 
постапка почнува да тече од денот кога тужителот ја примил правосилната одлука со која 

била окончана кривичната постапка, како ден кога дошол до сознание за истата, кој факт 
не е утврден во конкретниот случај и покрај тоа што има решително значење. 

 Решение на Врховниот суд на Република Македонија Рев.бр. 272/2005 од 22.03.2006 

година и 28.06.2006 година. 
  

СЕНТЕНЦА 

Не настапува прекин на застарувањето на побарување за надомест на штета со 

моментот на поведувањето на кривичната постапка кога кривичната постапка е 

правосилно завршена со ослободителна пресуда, туку со пријавувањето на имотно-

правното побарување во кривичната постапка.  
Образложение 

Барањето за заштита на законитоста е неосновано.Неоснован е наводот за погрешна 
примена на материјалното право ако се има предвид утврдената фактичка состојба. Од 

доказите изведени во редовната постапка било утврдено дека на 20.12.1993 година околу 
2,30 минути тужителот се здобил со телесна повреда во тепачка со тужениот Б. и 
неговиот татко Д., сега покоен. Таа вечер, тужителот заедно со двајца колеги биле на 

откривање на сторители на кражби на приколки. Со пресуда на Основниот суд К. бр. 
120/96 од 16.06.2000 година, тужениот и неговиот татко биле ослободени од обвинение, 

бидејќи не било докажано дека тужените го сториле делото за кое е поднесен 
обвинителен акт. Во таа постапка тужителот не истакнал отштетно побарување ниту бил 
упатен своето побарување да го остварува во посебна постапка. Со пресуда Кж.бр.667/00 

од 22.12.2000 година Апелациониот суд ја одбил како неоснована жалбата на тужителот 
и ја потврдил пресудата на Основниот суд К. бр. 120/96. На 24.12.2001 година тужителот 

ја поднел предметната тужба за надомест на материјална и нематеријална штета сторена 
при тепачката на 20.12.1993 година.Врз основа на ваква фактичка состојба, пониските 
судови, согласно член 376 став 1 и 2 од Законот за облигационите односи го одбиле како 

неосновано тужбеното барање на тужителот поради застареност. Застанале на стојалиште 
дека тужителот го пропуштил субјективниот рок од три години сметано од узнавање на 

штетата и лицето кое ја сторило штетата, како и објективниот рок од пет години сметано 
од настанувањето на штетата.Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека 
пониските судови правилно го примениле материјалното право. 

Согласно член 360 став 1 и 2 од Законот за облигационите односи (”Службен лист на 

СФРЈ” бр.29/78 со измените и дополнувањата), со застареност престанува правото за 
исполнување на обврската. 

Според член 376 став 1 и 2 од истиот закон е пропишано дека побарувањето за надомест 

на причинета штета застарува за три години од кога оштетениот узнал за штетата и за 
лицето што ја сторило штетата. Во секој случај ова побарување застарува за пет години 
од кога настанала штетата. 

Согласно член 388 од Законот за облигационите односи, застарувањето се прекинува со 

подигање тужба и со секое друго доверителово дејствие преземено против должникот 



пред суд или друг надлежен орган заради утврдување, обезбедување или оставрување на 
побарувањето. 

Според член 392 став 3 од истиот закон, кога прекинувањето на застарувањето настанало 

со тужба или со повикување во заштита или со истакнување на пребивање на 
побарувањата во спор односно со пријавување на побарувањето во некоја друга 

постапка, застарувањето почнува да тече одново од денот кога спорот е окончан или 
завршен на некој друг начин. 

Имајќи ги предвид цитираните одредби, Врховниот суд на Република Македонија наоѓа 
дека барањето на тужителот за надомест на штета е застарено, како што впрочем и 
прифатиле пониските судови. 

Неоснован е наводот во барањето за заштита на законитоста дека предметниот спор 
треба да се разреши со примена на член 377 од Законот за облигационите односи. Оваа 

одредба би можела да се примени во случај кога со правосилна пресуда, во кривична 
постапка е утврдено кривично дело. Во конкретниот случај, тужениот во кривичната 
постапка бил ослободен од обвинението бидејќи не било докажано кривичното дело. Во 

парнична постапка судот може да испитува дали е сторено кривично дело, односно да 
утврдува дали штетата произлегува од кривично дело, но само доколку кривичната 

постапка е запрена односно не е спроведена поради определени процесни пречки, како 
што е смрт на обвинетиот, душевно оболување или постоење други околности што го 
исклучуваат кривичното гонење и одговорност на обвинетиот. Оттука, произлегува дека, 

при состојба кога кривичната постапка е окончана со ослободителна пресуда нема 
прекин на застарувањето со поведување на кривичната постапка, туку само со 

пријавувањето на имотно-правното побарување во таа постапка. Како судовите утврдиле 
дека тужителот не предјавил имотно-правно барање во кривичната постапка, Врховниот 
суд на Република Македонија прифаќа дека не може да се говори за настанат прекин на 
застарувањето во овој спор. 

  
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.35/2007 од 09.10.2007 и 

18.10.2007 год. 
  

  

СЕНТЕНЦА 
  

Барањето за надомест на штета причинета со кривично дело застарува во рокот 

предвиден со член 366 став 1 од Законот за облигационите односи, само доколку 

одговорното лице е огласено за виновно со правосилна пресуда донесена во 

кривичната постапка.  
  

Образложение 
  
 Ревизијата е неоснована.Неосновани се наводите во ревизијата за погрешна примена на 

материјалното право. Имајки предвид дека тужителката како последица на гранатирање 



на куќата во која се наоѓала, била повредена на ден 25.05.2001 година кога дознала за 
штетата и за лицето кое ја сторило штета, тужбата за надомест на штета против тужениот 

била поднесена на ден 16.02.2005 година, правилен е заклучокот на второстепениот суд 
дека во конкретниот случај настапила застареност на побарувањето на тужителката за 

надомест на штета, бидејки изминал рокот од 3 години од кога тужителката дознала за 
штетата и за лицето кое што ја сторило штетата во кој рок согласно член 365 став 1 од 
Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ“ бр.18/01), можела со тужба 

да бара надомест за причинетата штета.Врховниот суд на Република Македонија го 
ценеше ревизискиот навод на тужителката дека во конкретниот случај тужбата била 

поднесена во рокот предвиден од членот 365 став 2 од Законот за облигационите односи, 
но ваквиот навод не го прифатил од причина што субјективниот рок предвиден во член 
365 став 1 од истиот закон е преклузивен рок со чие пропуштање тужителката го 

изгубила правото со тужба да бара надомест на штета од тужениот. Исто така, неоснован 
е ревизискиот навод дека во случајот треба да се примени одредбата од член 366 од 

Законот за облигациони односи бидејќи штетата чиј надоместок се бара со тужбата, не е 
причинета со сторување на кривично дело со кое некое лице е огласено виновно со 
правосилна пресуда донесена во кривична постапка, туку тужителката надоместокот на 

штетата го побарува од тужениот по основ на објективна одговорност врз основа на член 
166 од Законот за облигационите односи.  

  
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.1179/08 од 9.09.2009 

година. 

  

  
СЕНТЕНЦА 

 

Оштетениот  има право да бара од штетникот да го отстрани изворот на опасност со 

санирање на терасата која пропуштала вода и продирала во станот на оштетениот 

причинувајќи му штета. 
 

Образложение 

 

Ревизијата е неоснована. 

Првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд прифатил дека тужениот е сопственик 
на стан кој се наоѓал на поткровје. Составен дел на станот на тужениот била терасата која 

ја покривала целата површина од детската соба и дел од претсобјето и тоалетот на 
тужителот. Терасата на тужениот пропуштала атмосферска вода која влегувала во станот 
на тужителот. Продирањето на водата спрема наодот на вештото лице било поради 

пропустот од сливникот, оштетните ќерамички плочки, ивицата на цоклето на 
ќерамичките плочки и ѕидот од терасата. За отклонување на штетата било нужно да се 

изведе нова хидроизолација по целата површина на терасата.На утврдената фактичка 
состојба, пониските судови правилно го примениле материјалното право кога го уважиле 
тужбеното барање на тужителот. Согласно член 156 став 1 и 2 од Законот за 

ИЗВОР НА ОПАСНОСТ 



облигационите односи, тужителот има право да бара од тужениот да го отстрани изворот 
на опасноста од кој настапила штетата на станот на тужителот, со санирање на терасата 
која пропуштала вода и таа продирала во неговиот стан. 

  
  

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.406/97 од 12.11.1998 

година. 
  

  

  
СЕНТЕНЦА 

  

 Родителот кој одговара за штетата настаната со дејство на неговото дете, одговара 

и за трошоците за лечење на оштетениот по полнолетноста на детето, настанати 

како последица на истиот штетен настан.  
  

Образложение 

  
 Ревизијата е неоснована.Неосновани се приговорите во ревизијата во поглед на 

примената на материјалното право, со оглед на утврдената фактичка состојба. 
Првостепениот суд врз основа на изведените докази неспорно утврдил дека трајните 
последици настанати кај второтужителот се поради тешката телесна повреда што му ја 

нанесол првотужениот на 19.3.1989 година, чиј законски застапник е таткото-
второтужениот. Тужителот нема сопствени средства за издржување. Поради нанесената 

тешка телесна повреда од првотужениот , тужителот има потреба од продолжено 
лекување. Дел од трошоците за продолжено лекување и набавка на лекови паднале на 
товар на Фондот, освен партиципацијата што ја плаќа осигуреникот. Овие трошоци се 

исплатени на товар на средствата на законскиот застапник – второтужителот. За 
нанесувањето на повредата со решение на советот за малолетници при општинскиот суд, 

на првотужениот му е изречена воспитна мерка. Второтужениот му е татко на 
првотужениот кој во времето на нанесувањето на повредата на тужителот бил малолетен 
со навршени 16 години. Истиот е одговорен за штетата што ја предизвикал неговиот 

малолетен син, бидејќи не докажал дека штетата настанала без негова вина, односно без 
вина на родителите.Ревизијата освен што ја оспорува одговорноста на второтужениот, не 

се повикува на никакви други факти и околности, ниту пак укажува на докази што би го 
довеле под сомневање заклучокот на пониските судови за суштествениот факт во однос 
на одговорноста за ваквата штета на страна на второтужениот. Самиот факт што 

неговиот малолетен син во тоа време се наоѓал на училиште и не бил под директен 
надзор на родителите, не го ослободува како негов родител од одговорноста во смисла на 

член 165 став 4 од Законот за облигационите односи, кој се применува во случајов како 
републички пропис врз основа на член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот 
на Република Македонија, на кој се повикува ревизијата. Согласно оваа одредба, 

родителите одговараат за штетата што ќе ја предизвика на друго лице нивното малолетно 
дете кое навршило седум (7) години, освен ако докажат дека штетата настанала без нивна 

МАЛОЛЕТНИК  



вина. Од утврдената фактичка состојба, однесувањето на второтужениот во текот на 
постапката, како и содржината на жалбата и ревизијата по однос на неговата 

одговорност, произлегува основаноста на заклучокот на пониските судови дека 
второтужениот не докажал дека штетата настанала без негова вина.При изнесената 

состојба, исто така, по наоѓањето на овој суд не е од суштествено значење фактот што во 
времето кога настанале трошоците за лекувањето на тужителот, првотужениот бил веќе 
полнолетен. По мислењето на овој суд, родителот кој бил одговорен за штетата настаната 

со дејство на неговиот малолетен син, одговара и за трошоците за лечење за оштетениот 
по полнолетноста на синот, настанати како последица на истиот штетен настан. Во 

предметниот случај, не е спорно дека трошоците чиј надомест се бара се последица на 
продолженото лечење на тужителот, како последица на повредата нанесена од синот на 
второтужениот во 1989 година. 

  
  

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.685/98 од 28.9.2000 

година. 
  

  

  
СЕНТЕНЦА 

  

 При одлучувањето за побарувањето на надомест на штета  на оштетено возило, 

штетата треба да се  проценува не од аспект на оштетувањето на одделните делови 

на возилото, кои евентуално се заменети со нови, туку дали возилото поради 

оштетувањето  па дури и со вградување на нови делови, наместо оштетените, има 

помала или поголема пазарна вредност. Според тоа, не може, имајќи го предвид 

горното,  да се одбие амортизацијата на заменетите делови и  со тоа да се намали 

надоместот за причинетата штета.   

  
Образложение 

  

 Спорно е во овој случај,  дали при утврдување на висината на штетата сторена на 
возилото на тужителот, требало да се одбие и амортизација за ново вградените делови 

како и вредноста на работната рака за извршените поправки, па пониските судови, 
заклучиле дека доколку не се одбие амортизација, во тој случај, со ново вградените 
делови, тужителот, би добил повеќе од она за што навистина е оштетен, па со 

одбивањето на амортизацијата, се воспоставува поранешната состојба.По наоѓањето на 
Врховниот суд на Република Македонија, ваквата одлука и на двата суда е донесена со 

погрешна примена на материјалното право. Имено, согласно со одредбите од член 155 од 
ЗОО, штета е намалување на нечиј имот (обична штета), односно спречување на неговото 
зголемување (испуштена корист). Во овој случај, штета за тужителот би претставувала, 

намалувањето на вредноста на возилото, кое претставува единствен, но сложен предмет, 
и кое како целина се наоѓа во правен промет и како такво влегува во имотот на 

тужителот. Според тоа, дали со предметното оштетување, дошло до намалување на 
имотот на тужителот, треба да се цени не со оглед на пооделните делови на возилото, кои 

МОТОРНО ВОЗИЛО 



евентуално се заменети со нови, туку дали возилото поради оштетувањето, па дури и со 
вградувањето на нови делови, наместо оштетените, има помала или поголема, пазарна 

вредност.И двата суда, не се занимавале посебно со ова прашање, туку со прифаќање на 
ставот на тужениот, без аргументација, вредноста на ново вградените делови со 

одбивање на амортизацијата ја додаваат на вредност на возилото, без притоа да ценат, 
дали со тоа навистина е зголемена и пазарната вредност на возилото.Меѓутоа, овој суд, 
со оглед на тоа што не се утврдени  релевантните факти и покрај утврдената погрешна 

примена на материјалното право, не можеше нападнатата пресуда да ја преиначи со 
примена на член 395 став 1 од ЗПП, туку согласно со одребата од член 395 став 2 од 

ЗПП, и двете пресуди ги укинува и предметот во тој дел го враќа на првостепениот суд 
на повторно судење. 
  

  
  

Решение на Врховниот суд на Република Македонија Рев.бр.1334/94 од 11.07.1995 

година. 
  

  
СЕНТЕНЦА 

 
  

За повеќе исплатениот износ по грешка на осигурувачот за оштетено 

патничкомоторно возило заедничка сопственост, солидарно одговара и другиот 

брачен другар. 

 

Образложение 

 
Ревизијата е неоснована.Во оваа правна работа неспорно е утврдено дека тужената била 
во законит брак со лицето Б.С. од 1974 година непрекинато до заклучувањето на главната 

расправа. Во текот на брачната заедница со сопругот, покрај другото, стекнале и 
патничко моторно возило на името на сопругот. Во текот на 1992 година нивниот син 

имал сообраќајна незгода во која возилото било оштетено. По основ на осигурување на 
возилото кај тужителот, преку тужената како полномошник, била постигната вонсудска 
спогодба за висината на надоместот од 2.646,00 денари. Меѓутоа, при собирањето на 

поединечните износи од претрпената штета, била направена грешка и на тужената и биле 
исплатени 3.646,00 денари. По констатирањето на ваквата грешка тужителот направил 

обид да го поврати износот од 1.000,00 денари од сопругот на тужената, како и лично од 
неа како негов полномошник, но тужената одбила да го поврати тој износ. Во постапка за 
извршување, поведена по предлог на тужителот против сопругот на тужената, тој платил 

5.000,00 денари по основ на овој долг. Меѓутоа, на денот на уплатата на тој износ 
7.10.1994 година, долгот со пресметаната законска затезна камата сметано од 24.6.1992 

година изнесувал 16.355,33 денари, па со извршената уплата сопругот на тужената 
останал да долгува уште 11.355,33 денари, со пресметаната камата на главниот долг од 
1.000,00 денари од тој ден па наваму.Ваквиот фактички основ и висината на обврската 



ревизијата не ги оспорува. При така утврдената фактичка состојба и по мислењето на 
овој суд, пониските судови правилно го примениле материјалното право кога го уважиле 

тужбеното барање. Од вака утврдената фактичка состојба несомнено произлегува 
заклучок дека грешката во исплатата на бараниот износ е сторена во постапка поведена 

кај тужителот во врска со надоместот на заедничкото возило на тужената со нејзиниот 
сопруг, како нивна заедничка имовина, по кој основ тужената и ја примила исплатата, без 
оглед што таа формално го застапувала сопругот во таа постапка како негов 

полномошник. Фактот што возилото било регистрирано на сопругот, поради што тој ја 
поведува постапката за негово надоместување, а тужената ја ополномошува да го 

застапува во таа постапка и да го наплати утврдениот надомест, треба да се прифати како 
уредување на нивните права во врска со заедничкиот имот согласно член 207 став 1 и 208 
став 1 од Законот за семејството. Поради сето изнесено, по мислењето на овој суд 

правилно е стојалиштето на пониските судови дека постои солидарна одговорност и на 
тужената во смисла на член 216 став 2 од цитираниот закон и за неосновано стекнатиот 

износ, чиј надомест го бара тужителот во оваа постапка, бидејки користењето и 
одржувањето на заедничкото возило претставува тековна потреба на брачната заедница. 
Во случајов, исплатата на бараниот износ од страна на тужителот без основ, како и 

приемот на таквиот износ од страна на тужената, се сторени во врска со извршувањето на 
активности за намирување на тековните потреби на брачната заедница.Поради сето 

изнесено неосновани се приговорите во ревизијата дека тужената не е пасивно 
легитимирана во оваа правна работа, без оглед што ваква обврска постоела и на страната 
на нејзиниот сопруг, при неспорен факт дека таквата обврска тој не ја извршил спрема 

тужителот, ниту пак тужителот досега успеал да ја наплати од него. Впрочем, при 
постоењето на солидарна одговорност, обврската постои кај сите солидарни должници сè 

до подмирувањето на долгот спрема доверителот. Фактот што тужителот располагал со 
правосилна извршна исправа за ваквото побарување спрема сопругот на тужената, не е 
од суштествено значење за правилното одлучување во оваа правна работа. 

  
  

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.535/98 од 7.9.2000 година. 
 
  

СЕНТЕНЦА 
  

 Совозачот во патничко моторно возило е трето лице и во случај на повреда во 

сообраќајна незгода има право на надомест на материјална и нематеријална штета 

по основ на одговорност на осигурувачот, без разлика на одговорноста на возачот.  

  
Образложение 

  
Барањето за заштита на законитоста е основано.Во редовната постапка не било спорно 
дека во сообраќајната незгода во која што учествувало патничкото моторно возило 

”Застава 101”, во возилото како совозач била тужителката и притоа се здобила со тешка 
телесна повреда изразена во вид на повеќе фрагментална скршеница на базичниот член 

од четвртиот прст на десната рака. Патничкото возило имало важечка сообраќајна 
дозвола и полиса, а било сопственост на возачот. Причина за сообраќајната незгода е 



изненадно и со голема брзина од кратко растојание од десната страна на улицата 
вклучувањето на друго возило со непознат регистарски број и возач. За да избегне 

директен судир со другото возило рефлексно возачот свртел во лево при што директно 
удрил во железниот браник и со тоа била предизвикана материјална штета на возилото во 

износ од 30.000,00 денари. Согласно полисата, сопственикот на возилото и сега тужениот 
се осигуруваат од одговорност по услови за осигурување од автоодговорност кои се 
составен дел на полисата за основна премија со 50% попуст.Врз основа на така 

утврдената фактичка состојба пониските судови го одбиле тужбеното барање на 
тужителката да се задолжи тужениот да и плати надомест на претрпен физички бол и 

претрпен страв. Ова од причини што со полисата за осигурување од автоодговорност 
сопственикот на возилото со кое е предизвикана сообраќајната незгода, прифатил само 
осигурување од одговорност по услови за осигурување од автоодговорност под точка А 

од Полисата, а не ја прифатил понудата и не ја платил премијата за осигурување на 
патници од точка Б, па според тоа тужителката како патник во возилото нема право на 

надомест на штета по основ на осигурување од автоодговорност.Меѓутоа, по наоѓање на 
овој суд, основано во барањето се укажува дека од страана на пониските судови 
погрешно е применето материјалното право. 

Согласно член 50 и 57 од Законот за осигурување (”Службен весник на РМ” бр.49/97), 

кој бил во важност во време на случување на настанот, а со кој престанал да важи 
Законот за осигурување имоти и лица (”Службен весник на РМ” бр.49/93 и 65/93), на кој 

се повикува барањето за заштита на законитоста, задолжително се осигуруваат 
патниците во јавниот сообраќај од последици на несреќен случај, а сопственикот, 
односно корисникот на моторното возило и на приклучно возило е должен да склучи 

договор за осигурување од одговорност за штети што со употреба на моторното возило 
ќе им ја причини на трети лица поради смрт, телесна повреда и сл. 

Согласно член 59 од истиот закон, не се сметаат за трети лица и немаат право на штета 

по основ на осигурување од автомобилска одговорност: договорувачот на осигурување, 
сопственикот, корисникот и секој друг имател на возило, возачот на возилото и лица кои 
на недозволен начин го присвоиле возилото, па и тогаш кога во моментот на незгодата не 
управувале со возилото.  

Тргнувајќи од содржината на овие законски одредби произлегува дека тужителката, како 
патник во моторното возило, има својство на трето лице. Кога станува збор за осигурен 

случај од член 940 и 941 од Законот за облигационите односи, тужителката има право да 
бара непосредно од осигурувачот надомест на штета што ја претрпела од осигурениот 
случај. Имено, осигурувањето од одговорност, по услови за осигурување од 

автоодговорност од точка А од Полисата, е задолжително и по тој основ тужителката има 
право на надомест на штета. Доколку осигуреникот се осигурал и по основ осигурување 

опфатено со точка Б од Полисата, кое е доброволно, тогаш тужителката би имала право 
на надомест на штета и по тој основ, а во случајов само по основот на задолжително 
осигурување.  

Поради напред изнесените причини, барањето за заштита на законитоста беше уважено.  



 
 

 
 

  
Решение на Врховниот суд на Република Македонија, 

Гзз.бр.97/2000 од 07.06.2000година. 

  
  

  
СЕНТЕНЦА 

  

  
Оштетената има својство на трето лице и има право да бара непосредно од 

осигурувачот надомест на штета по основ на осигурување од автоодговорност како 

задолжително осигурување и тогаш кога штетникот е странски државјанин, а 

штетата е причинета надвор од Република Македонија. 

  
  

Образложение 
  
 Барањето за заштита на законитоста е основано.Основани се наводите од барањето за 

заштита на законитоста за погрешна примена на материјалното право. Имено, во 
редовната постапка од изведените докази пониските судови меѓу др угото утврдиле дека 

на 5.08.2000 година се случила сообраќајна незгода помеѓу две патнички возила и тоа 
возилото марка “Ј” сопственост на Л.А., а управувано од Д. Х. и патничкото возило 
марка “Ф Г”. Поточно лицето М. Е. кој го управувал патничкото моторно возило “Ф С” 

при престигнување на возилата што се движеле пред него поминал на спротивната 
сообраќајна лента па дошло до судар со возилото марка “Ј” и возилото марка “Ф”, а кои 

правилно се движеле по нивната сообраќајна лента. Единствен виновник за случената 
сообраќајна незгода бил возачот М.Е. кој го управувал патничкото моторно возило марка 
“Ф С” без регистарски таблици, а со брзина од 92 км/час. Возилото марка “Ј 101″ што 

било управувано од возачот А. Х. правилно и прописно се движело по неговата 
сообраќана лента со брзина од околу 65 км/час во правец П – С, а во кое возило како 

сопатник се наоѓала тужителката. Во сообраќајната незгода таа се здобила со тешки 
телесни повреди и според медицинската документација имала скршеници на две коски на 
карличниот прстен од десната страна, како и пубичната и седалната коска. По 

задобиените повреди таа била префрлена во Медицинскиот центар во П. каде останала 22 
дена, а потоа била префрлена во С. каде мирувала уште 6 недели. Лекувањето 

продолжило со физикална терапија. За повредите тужениот на тужителката не и платил 
никаков надомест на нематеријална штета. Исто така таа претрпела и материјална штета 
за лекување во износ од 1.500,оо денари согласно доставените потврди, а која штета исто 

така не и била надоместена од страна на тужениот.При изнесената фактичка состојба 
првостепениот суд делумно го уважил тужбеното барање на тужителката и го задолжил 

тужениот на име нематеријална штета да и плати вкупен износ од 700.000,оо денари и 
тоа за претрпен физички бол 250.000,оо денари, за претрпен страв износ од 150.000,оо 



денари и на име душевни болки за намалена општа животна активност износ од 
300.000,оо денари, заземајќи притоа правно становиште дека се исполнети условите од 

член 200 од Законот за облигациони односи (ЗОО), за да тужениот и надомести на 
тужителката правичен паричен надоместок. При одлучувањето првостепениот суд го 

ценел приговорот на тужениот за немање пасивна легитимација на нивна страна со оглед 
да виновен за случената сообраќајна незгода е возачот на патничкото моторно возило “Ф 
С” кое што не било осигурано кај тужениот, но таквиот приговор го одбил како 

неоснован затоа што тужителката во моментот на незгодата била сопатник на патничко 
моторно возило “Ј” и истата воопшто не била виновна за сообраќајната незгода. Притоа, 

првостепениот суд го имал во предвид член 50 од Законот за осигурување (ЗО) согласно 
кој задолжително се осигуруваат сопствениците односно корисниците на моторни возила 
од одговорност за штети причинети на трети лица. Притоа го имал во предвид фактот 

дека патничкото моторно возило во кое тужителката била сопатник е осигурано токму 
кај тужениот. Исто така првостепениот суд го имал во предвид и член 62 од истиот закон 

и врз основа на сето тоа наоѓа дека приговорот на тужениот за немање пасивна 
легитимација е неоснован бидејќи тужениот е пасивно легитимиран во овој спор.Во 
жалбената постапка второстепениот суд завзел спротивен став. Според овој суд 

првостепениот суд погрешно го применил материјалното право бидејќи тужениот не е 
пасивно легитимиран. Основ за такво одлучување овој суд наоѓа во членот 65 од ЗО, од 

кој произлегува дека друштвото за осигурување е во обврска да ја надомести штетата 
причинета со возила на осигуреник во земјите членки на Советот на бироата за зелена 
карта и според 69 до 76 од истиот закон за штета причинета на територија на Република 

Македонија од моторно возило со странска регистрација кое поседува важечка 
меѓународна исправа за осигурување по автомобилска одговорност. Според ова, овој суд 

оценува дека обврска на тужениот за надомест на штета би постоела доколку штетата е 
причинета од нивни осигуреник или на територија на Република Македонија, а како во 
случајот штетата е причинета од странски државјанин на територија на Република 

Србија, значи дека не се работи за осигуреник на тужениот ниту пак штета е причинета 
на територија на Република Македонија, па смета дека тужениот не е пасивно 

легитимиран во овој спор за да биде одговорен во однос на барањето на тужителката.  

По наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија второстепениот суд со таквото 

одлучување погрешно го применил материјалното право. По оценка на овој суд во 
случајов, правилно првостепениот суд наоѓа дека тужениот е пасивно легитимиран во 

овој спор и дека на негова страна постои одговорност за надомест на штетата на 
тужителката.Согласно со член 50 од ЗО (“Службен весник на РМ” бр.49/97 и 79/99), 

според овој закон задолжително се осигуруваат : патниците во јавниот сообраќај од 
последици на несреќен случај; сопствениците, односно корисниците на моторни возила 
од одговорност за штета причинета на трети лица. Согласно член 57 од истиот закон, 

сопственикот, односно корисникот на моторното возило и на приклучното возило е 
должен да склучи договор за осигурување од одговорност за штети што со употреба на 
моторното возило ќе им ја причини на трети лица. 

Согласно член 59 од истиот закон не се сметаат за трети лица, во смисла на овој закон и 
немаат право на надомест на штета по основа на осигурување од автомобилска 
одговорност: договорувачот на осигурување; сопственикот; сосопственикот, корисникот 



и секој друг имател на возило и тогаш кога не управувале со возилото при настанувањето 
на штетата; возачот на возилото кој е одговорен за штетата и лица кои на недозволен 

начин го присвоиле возилото, па и тогаш кога во моментот на незгодата не управувале со 
возилото. 

Тргнувајќи од содржината на овие законски одредби произлегува дека тужителката како 

сопатник во моторното возило има својство на трето лице, бидејќи не е во листата 
наброени во член 59 од наведениот закон кои што не се сметаат за трети лица, а од друга 
страна повредата и е нанесена со употреба на моторното возило. Кога станува збор за 

осигурен случај од член 940 и 941 од ЗОО, тужителката има право да бара непосредно од 
осигурувачот надомест на штета што ја претрпела со осигурениот случај. Имено, 

осигурувањето од одговорност по услови за осигурување од автоодговорност е 
задолжително осигурување и по тој основ тужителката има право да бара надомест на 
штета. 

  

  
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.138/02 од 26.02.2003 

година. 
  

  

СЕНТЕНЦА 
  

Оштетеното лице на кое му е предизвикана штета со употреба на непознато моторно 

возило, има право на надомест на материјална штета што произлегува од повреда 

на телото и нарушување на здравјето. 

 
  

Образложение 
  

Барањето за заштита на законитоста е основано.Основан е наводот во барањето за 

заштита на законитоста за погрешна примена на материјалното право.Во овој спор од 
изведените докази помеѓу другото е утврдено дека на ден 27.08.1996 година околу 12 

часот и 30 минути на јавниот пат Р.- О. во местото викано В., се случила сообраќајна 
незгода во која тужителот се здобил со тешки телесни повреди. Сообраќајната незгода се 
случила на начин што непознато возило го удрило возилото на тужителот, при што 

возилото излетало од патот. За добиените повреди тужителот имал материјални трошоци 
за лекување во Болницата во Р. и тоа во износ од 5.085,00 денари.На основа на вака 

утврдената фактичка состојба, првостепениот суд го уважил тужбеното барање на 
тужителот за надомест на материјална штета на име трошоци за лекување, одделни 
износи со законска затезна камата за одделни периоди, како што е конкретно наведено во 

изреката на првостепената пресуда и го задолжил тужениот истите да му ги исплати.  

При одлучувањето, првостепениот суд се раководел од одредбата содржана во членот 82 

став 1 од Законот за осигурување на имот и лица (ЗОИЛ), (“Службен весник на РМ” 

бр.49/93 од 09.02.1993 година), кој бил во правна сила во моментот на настанување на 



сообраќајната незгода, според која одредба оштетеното лице на кое му е предизвикана 
штета со употреба на непознато возило, има право да бара надоместок на штета поради 

смрт, повреда на тело или нарушување на здравјето од друштвото за осигурување кое 
врши осигурување од автоодговорност и тоа до висината на најнискиот износ на кој мора 
да се договори осигурување од автоодговорност на патнички возила. 

Имајќи ја предвид оваа законска одредба, првостепениот суд заклучил дека тужителот 
има право како на нематеријална штета, така и на материјална штета, во случај кога 
истата е предизвикана со повреда на телото и нарушување на здравјето, со оглед дека 

законодавецот не направил разлика помеѓу материјална и нематеријална штета. Оттука, 
првостепениот суд заклучил дека согласно ставот 2 од погоре наведената одредба 

тужениот има обврска да му ја исплати штетата на тужителот што ја побарувал на име 
материјални трошоци поради повреда на телото и нарушување на здравјето. Притоа, 
првостепениот суд се повикал и на одредбата од членот 81 став 5 од истиот закон и 
констатирал дека во истата не било наведено конкретно за каква штета станува збор.  

Второстепениот суд пак, со побиваната пресуда ја уважил жалбата на тужениот и ја 
преиначил првостепената пресуда, така што тужбеното барање на тужителот за надомест 

на материјална штета на име материјални трошоци за лекување, го одбил како 
неосновано. 

При одлучувањето, судот се раководел од фактот дека првостепениот суд погрешно ја 
толкувал одредбата содржана во членот 82 став 1 од ЗОИЛ, кога нашол дека од 

сообраќајната незгода со непознато возило на тужителот му следува и надомест на 
материјална штета на име трошоци за лекување. Второстепениот суд во причините за 

ваквото одлучување наведува дека анализата на стилизацијата на законската одредба од 
членот 82 став 1 од погоренаведениот закон, јасно укажува дека законодавецот ја 
дефинирал нематеријалната штета како видови штета што може да ја бара оштетеното 

лице на кое му е предизвикана штетата со употреба на непознато возило. Што значи, 
исклучена е можноста оштетеното лице да бара надомест на материјална штета на име 

трошоци за лекување, бидејќи таквото право на надоместок од цитираната законска 
одредба не произлегува.  

По мислење на Врховниот суд на Република Македонија основано во барањето за 
заштита на законитоста се наведува дека погрешно е применето материјалното право од 

страна на второстепениот суд кога со побиваната пресуда ја преиначил првостепената 
пресуда во делот од тужбеното барање на тужителот за надомест на материјална штета 

на име трошоци за лекување, и во тој дел тужбеното барање го одбил како неосновано. 
Ова, од причина што првостепениот суд правилно ја толкувал одредбата од членот 82 
став 1 од ЗОИЛ и правилно заклучил дека тужителот има право и на материјална штета 

на име трошоци за лекување предизвикана од сообраќајната незгода со непознато возило. 
Првостепениот суд правилно заклучил дека законодавецот во наведената законска 

одредба го употребил терминот “штета” под кој се подразбира материјална и 
нематеријална штета. Тоа пак, значи дека во случај на повреда на телото и нарушување 
на здравјето, како што е во конкретниот случај, на тужителот покрај надомест на 



нематеријална штета, му следува и материјална штета.  

  
 

  
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.46/03 од 10.09.2003 

година. 
  

СЕНТЕНЦА 

 Нема одговорност на осигурителното друштво за штета од сообраќајна незгода што 

се случила во земја која не била членка на Националното биро за зелена карта.  

Образложение 
Ревизијата е неоснована.Во редовната постапка првостепениот суд од изведените докази 
утврдил, а второстепениот суд прифатил, меѓу другото, дека тужителот е сопственик на 

товарно возило марка “М” и истиот има извадено меѓународна карта за обезбедување на 
период од 3.12.1993 до 5.11.1994 година и на самата меѓународна карта се напишани 

земјите со иницијали за кои важи оваа зелена карта. Името на Руската федерација не е 
внесено на овој зелен картон. На ден 6.6.1994 годна возилото сопственост на тужителот 
управувано од лицето И. Ѓ. во Русија направило сообраќајна незгода во која едно лице во 

изгубило животот и 5 возила биле оштетени. Тужителот го повика тужениот да ја 
регулира штетата, а бидејќи тужениот не го сторил тоа тужителот ги исплатил управните 

побарувања врз основа на спогодба склучена со оштетените на 16.7.1994 година со која 
на оваа дата на оштетените им исплатил износ од 27.300 УСА долари, а спогодбата е 
претходно постигната на 28.6.1994 година. По исплаќањето на оштетениот износ, 

тужителот неколку пати се обраќал до тужениот да му ја исплати штетата што тој ја 
платил на оштетените, меѓутоа тужениот тоа не го сторил, сметајќи дека спрема зелената 

карта тој немал обврска да ја надомести штетата што се случила во Русија.Врз основа на 
така утврдената фактичка состојба, по наоѓање на Врховниот суд на Република 
Македонија, пониските судови правилно го примениле материјалното право кога го 

одбиле тужбеното барање на тужителот. Правилен е заклучокот на пониските судови 
дека во смисла на член 79 од Законот за осигурување и реосигурување на имоти и лица 

(ЗОРИЛ), нема основ тужениот да биде задолжен да му ја надомести штетата на 
тужителот која што тој ја платил за обештетување на оштетените лица од сообраќајната 
незгода, бидејќи меѓународната карта не се однесувала за земјата во која се случиле 

незгодата.Согласно член 79 од ЗОРИЛ ( “Службен весник на РМ” бр. 49/93 ), друштвото 
за осигурување кај кој сопственикот, односно корисникот на возилото осигурал 

автоодговорност е должно штетата што со употреба на возилото е предизвикана во 
странство, да му ја надомести на трето лице во висина определена со прописите за 
задолжително осигурување во државата во која штетата настанала. 

Во конкретниот случај незгодата се случила во земја за која што зелената меѓународната 

карта на тужителот не се однесувала, бидејќи на самата карта се наведени државите за 
кои што истата важи, па со оглед да Русија не е наведена, произлегува дека таквата 

меѓународна карта за возилото на тужителот не се однесува за Русија и возилото на 
тужителот влегло во Русија без покритие на меѓународната карта. Ова дотолку повеќе 
што во периодот кога се случила незгодата Руска Федерација не била членка на 



Националното биро за зелена карта. 

Оттука, произлегува дека нема законски основ за да тужениот биде задолжен да му ја 
надомести штетата на тужителот која што тој ја претрпел со обештетување на 
оштетените лица во сообраќајната незгода.  

Неосновани се ревизиските наводи на тужителот дека согласно член 75 и 79 од ЗОРИЛ 
тужениот е должен да ја надомести штетата на тужителот. Ова од причини што овие 

законски одредби не можат да најдат примена во случајот кога меѓународната зелена 
карта за осигурување на возилото – сопственост на тужителот не се однесувала во 
земјата каде што е случена незгодата, од што произлегува дека тужениот нема 

одговорност за да му ја надомести штетата на тужителот предизвикана со сообраќајна 
незгода на територија на Руската федерација. 

 

Пресуда на Врховен суд на Република Македонија, Рев.бр.345/03 од 3.09.2003 година. 

СЕНТЕНЦА 

Народната банка на Република Македонија не одговара за штета на тужителите-

штедачи за невратени штедни влогови депонирани во пропадната штедилница 

поради тоа што не го објавила решението на Гувернерот за стопирање на сите 

видови на работење на штедилницата. 
Образложение 

Барањето за заштита на законитоста е неосновано.Во текот на редовната постапка 
првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд прифатил дека тужителката М. на ден 

05.02.1996 година склучила договор за орочување на посебен депозит со штедилница “А” 
АД С. , според кој договор вложила депозит од 7.000 германски марки и истиот ден 
склучила и друг договор со истата штедилница на износ од 1.000 германски марки. Двата 

депозити во вкупен износ од 8.000 германски марки биле вложени на отворената девизна 
штедна книшка на име на тужителката. Износот од 7.000 германски марки бил орочен на 

12 месеци, а износот од 1.000 германски марки на 3 месеци. Тужителот М. склучил 
договор со штедилницата од 13.04.1996 година, при што вложил 2.000 германски марки и 
ги орочил на 12 месеци, кои средства биле внесени на девизна штедна книшка. На 

16.04.1996 година вложил уште 2.000 германски марки и ги орочил на 12 месеци, 
склучил договор со штедилницата и била отворена штедна книшка на негово име под 

истиот број. Паричните средства од штедните книшки на тужителите не се подигнати. Во 
времето кога се склучени договорите помеѓу странките, штедилницата имала добиено 
решение од гувернерот на Народната банка на Република Македонија (НБ на РМ) да ги 

сопре сите видови на работење освен исплата на штедните влогови на граѓаните и 
наплата на побарувањата по одобрените кредити. Исто така од страна на овластени 

работници од Д. за супервизија на НБ на РМ, била извршена и контрола на работењето 
на штедилницата “АС” врз основа на која била утврдена состојба од страна на гувернерот 
на НБ на РМ и било донесено решение од 07.12.1995 година, со кое била задолжена 

штедилницата да ги сопре сите видови на работење освен исплата на штедни влогови на 
граѓаните и наплата на побарување по одобрени кредити, а заради отстранување на 

неправилностите во работењето. Забраната за работа на штедилницата била изречена во 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



времетраење од 6 дена, а штедилницата била задолжена во овој рок да го усогласи своето 
работење со одредбите од Законот за банки и штедилници. НБ на РМ требало да биде 

известена во рок од 5 дена од штедилницата, со напомена дека не постапувањето на 
штедилницата според цитираното решение ќе преставува основ за повлекување на 

дозволата за работа на штедилницата. Ова решение било доставено до директорот на 
штедилницата на ден 08.12.1995 година. По истекот на рокот од 90 дена била извршена 
повторно контрола на работењето на штедилницата, при што било констатирано дека 

истата не ги отстранила констатираните неусогласености, поради што гувернерот на НБ 
на РМ на 07.03.1996 година донел решение, со кое го продолжил важењето на решението 

на гувернерот од 07.12.1995 година, за дополнителен рок од 60 дена. Ова решение било 
дополнето со решение на гувернерот на НБ на РМ од 12.03.1996 година со нова точка 1 
која гласела дека лицето Б. А. вработена во НБ на РМ се определува како работник со 

посебни овластувања и одговорности која ќе го контролира спроведувањето на 
решението и дека има право да ги контролира и верифицира сите исплати од жиро 

сметката на штедилницата. И покрај преземените мерки, состојбата на штедилницата не  
се подобрила, туку напротив се влошила, па гувернерот на НБ на РМ со решение од 
13.05.1996 година вовел предсанациона постапка и со истото решение бил суспендиран 

работоводниот орган на штедилницата, а лицето Б. А. и Р. Џ. , работници на НБ на РМ, 
биле определени да го организираат работењето на штедилницата во предсанационата 

постапка. Ова решение било доставено до Завод за платен промет и до Основниот суд 
заради спроведување на соодветна постапка за бришење на постоечкиот работоводен 
орган од регистрите на овластен потписник на штедилницата. Со решение на гувернерот 

на НБ на РМ од 29.08.1996 година на директорот на штедилницата “АС” му престанал 
работниот однос , а во Основниот суд била отворена стечајна постапка, при што на 

тужителот М. му било утврдено и признаено побарување во износ од 7.000 германски 
марки, од кои од Законот за предвремена исплата-обештетување од страна на државата 
му било исплатено 81.000,00 денари, а од стечајната маса 6.775,00 денари, што 

претворено во германски марки изнесува 3.294 германски марки, а неисплатено останало 
побарување од 3.706 германски марки. Во истата прилика на тужителката М. и било 

утврдено и признаено побарување од 8.000 германски марки од кои по Законот за 
предвремена исплата-обесштетување од државата и бил исплатен износ од 81.000,00 
денари, а од стечајната маса 8.487,00 денари, што претворено во марки изнесува 3.3358 

германски марки, а не исплатени останале побарувања од 4.642 германски марки.На 
основа таква утврдена фактичка состојба пониските судови го одбиле тужбеното барање 

на тужителите како неосновано. Основ за такво одлучување судовите наоѓаат во 
утврденото дека тужителите не трпеле штета по вина на тужениот, затоа што фактички 
не биле во никаков облигационен правен однос со тужениот, ниту договорите биле 

склучени со тужениот, што значи дека не постои непосредна одговорност на тужениот за 
причинетата штета на тужителите. Штедилницата “АС” не е орган на тужениот, поради 

што тужениот не може да одговара за штетата што оваа штедилница ја причинила на 
тужителите во смисла на член 172 од Законот за облигационите односи (ЗОО). Согласно 
член 47 од Законот за Народна банка на Република Македонија (ЗНБ РМ), тужениот 

вршел посредна и непосредна контрола, и тоа супервизорска, врз основа на 
документација која на тужениот му е доставена со непосреден увид во самата 

штедилница, при што превзел и други мерки, со тоа што ја сопрел целокупната работа на 
штедилницата, наредил да се сопре работата освен исплатата по штедни влогови на 



граѓаните и наплата на побарувањата по одобрени кредити. Нема вина на страната на 
тужениот за остатокот од штедните влогови кој на тужителите не им бил исплатен, ниту 

пак има обврска за исплата на паричните побарувања од страна на тужениот по било кој 
основ. Тужителите како штедачи со недоволно водење грижа за начинот и квалитетот на 

работењето на штедилницата придонеле и на некој начин за настанување на нивната 
штета, бидејќи не провериле дали штедилницата поседува обезбедување на средствата 
пред нивното вложување, односно пред вложување на девизните средства во 

штедилницата.Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека со ваквото 
одлучување пониските судови правилно го примениле материјалното право, односно 

цитираните одредби од ЗОО и ЗНБРМ, при што во целост ги прифаќа причините 
изнесени во пресудите. Правилно е стојалиштето на пониските судови дека тужениот во 
конкретниот случај не може да одговара за настанатата штета без оглед на тоа што во 

средствата за јавно информирање не ги објавил ограничувањата и забраните за работата 
на штедилницата. Тужителите се обесштетени согласно законските прописи за 

обесштетување при вакви случаи во висина како што определува законот, а понатаму за 
остатокот од вложените средства, не може да се бара одговорност од страна на НБ на РМ, 
бидејќи НБ на РМ постапувала согласно Законот и своите обврски и надлежности. 

Поради ова, неосновани се наводите во барањето за заштита на законитоста дека не може 
да се исклучи одговорноста на тужениот затоа што ограничувањата и забраните за работа 

на штедилницата не биле јавно објавени во службениот весник, ниту пак во средствата за 
јавно информирање и дека се работи за поделена одговорност на тужениот и на 
тужителите. Ова, поради тоа што тужениот не бил во обврска да ги објавува решенијата 

на гувернерот со кои се изрекуваат мерки спрема банки и штедилници. Обврска за 
спроведување на истите е на работоводниот орган и управниот одбор на штедилницата. 

Тужениот ги спровел сите дејствија предвидени со Законот за нормализирање на 
работата на штедилницата, решенијата ги доставил до органите кои се надлежни за 
нивно спроведување, како надиректно заинтересирани за опстанокот и доброто работење 

на штедилницата. 
  

  
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.38/02 од 14.11.2002 

година. 

  

  
СЕНТЕНЦА 

  

 Стакленото шише наполнето со газирана минерална вода претставува опасен 

предмет, затоа што се наоѓа под притисок и може да експлодира. Ако при 

експлозијата се направи штета, се одговара врз принципот на објективна 

одговорност. 
  

  
Образложение 

  
 Во редовната постапка пониските судови утврдиле дека шишето со минерална вода е 

ОПАСЕН ПРЕДМЕТ/ОПАСНА ДЕЈНОСТ 



произведено од правниот претходник на второтужениот, а го имал првотужениот, и 
истото експлодирало во моментот кога тужителот како работник на првотужениот за 

време на појадок се обидел да го употреби.При ваква состојба Врховниот суд на 
Република Македонија наоѓа дека правилно пониските судови нашле дека во случајов 

тужените се одговорни за штетата и солидарно ги задолжил истите да ја надоместат на 
тужителот врз основа на принципот на објективната одговорност, што е во согласност со 
одредбите од член 173, 174 и 200 од Законот за облигационите односи.Неосновани се 

наводите во ревизијата да во случајов треба да се одговара за штетата врз принципот на 
претпоставена вина. Ноторно е познато дека минералната вода преработена и складирана 

во шише, како што е тоа во конкретниот случај, се наоѓало во состојба на притисок, 
односно кога се најде во слободна состојба при отварање ослободува гасови, што 
доведува до заклучок дека самото шише од стакло наполнето со таква вода е во состојба 

на напон, внатрешен притисок што е секогаш во состојба на опасност од експлозија, па 
како таков претставува опасен предмет.  

  
  

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.418/90 од 07.06.1990 

година. 
  

  
СЕНТЕНЦА 

 Сандаците со пчели во дворот на соседот сами по себе не претставуваат извор на 

опасност за позначителна штета на непосредниот сосед, па соседот во чиј двор се 

наоѓаат не е во обврска да ги дислоцира.  

Образложение 
Врховниот суд на Република Македонија оцени дека е правилен заклучокот на 
второстепениот суд дека во случајов согласно член 156 став 1 од Законот за 

облигационите односи тужителката нема основ да бара од тужениот да ги отстрани 
сандаците со пчели како извор на опасност, бидејќи пред сè бавењето со пчеларство не 

претставува опасна дејност, од друга страна тужениот повеќе години се бавел со оваа 
дејност, чувајќи сандаци во своето дворно место. Исто така правилен е заклучокот дека 
со оглед на досегот на пчелите кој може да биде до 3 километри од местото на 

локацијата, изворот на опасност не мора да се пчелите на тужениот, особено што од 
доказите произлегува дека и други соседи на странките имаат сандаци со пчели. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.1185/96 од 04.02.1998 

година. 
  

  
СЕНТЕНЦА 

  
 Депонијата за смет и отпадоци, сама по себе, е опасен предмет бидејќи претставува 

извор на опасност, поради што, во случај на штета, се одговара врз принципот на 

објективна одговорност.  
  

  
Образложение 

  

Ревизијата е основана. 

Основан е наводот во ревизијата да поради погрешна примена на материјалното право, 

нецелосно е утврдена фактичката состојба. Имено од изведените докази првостепениот 
суд покрај другото утврдил, а второстепениот суд прифатил, дека градската депонија за 

смет на општината, со која стопанисува тужениот, ја користат повеќе субјекти од 
подрачјето на оваа општина. При исфрлањето на сметот, посебно од индустријата, се 
случувало да се исфрлат и неоргански материи кои под дејство на надворешни фактори 

се подложни на самозапалување. И ѓубрето во депонијата тужениот го засипувал и 
нагазувал со булдужер, за да не дојде до запалување. Но, на ден 12.08.1994 година во 

време кога во депонијата немало присутен работник на тужениот, околу 13-14 часот во 
депонијата била истурена хартија и цигари-шкарт, а во депонијата веќе тлеел оган. Како 
дувал силен ветар дошло до запалување на хартиите низ депонијата, кои под дејство на 

ветерот го прелетале заштитниот појас, зафаќајќи ги парцелите од ЗИК каде имало 
остатоци од слама, при што дошло до појава на голем пожар, кој го зафатил и имотот на 

ЗИК на кој биле лоцирани пчелните друштва на тужителот од кои 7 биле целосно 
уништени, така да вкупната штета е утврдена на износ од 151.480,00 денари. Тужениот 
ги превземал сите пропишани мерки за заштита од пожар, меѓу кои и стругање на сувата 
вегетација во ширина од 30-60 метри, но до пожар сепак дошло.  

При така утврдената фактичка состојба пониските судови го одбиле тужбеното барање на 
тужителот, тужениот да му ја надомести штетата, раководејќи се од околностите од член 

154 од Законот за облигационите односи за одговорноста на туженото претпријатие по 
основ на претпоставена вина, од што заклучуваат дека не постои каузалитет меѓу 
превземените односно непревземените дејствија од страна на тужениот и причинетата 

штета, туку дека штетата е резултат на силниот ветар, кој како настан не можел да се 
предвиди ни да се спречи, заради тоа претпријатието не одговара. 



Меѓутоа, Врховниот суд на Република Македонија оценува дека со ваквото одлучување 
судовите погрешно го примениле материјалното право, зошто ги испуштиле од вид 

одредбите од член 173 и 174 од Законот за облигационите односи за објективна 
одговорност – одговорност за штета од опасен предмет или опасна дејност, имајќи 

предвид дека депонијата сама по себе е опасен предмет, бидејќи претставува извор на 
опасност. 

Поради наведеното следуваше побиваната и првостепената пресуда да се укинат и 
предметот да се врати на повторно судење на првостепениот суд. 

При повторното постапување потребно е првостепениот суд да го има во предвид 

горното укажување, за основот на одговорност на тужениот според принципот на 
објективната одговорност, во кој правец целосно да ја утврди фактичката состојба со 

испитување на постоење на условите од член 177 од Законот за облигационите односи за 
ослободување од одговорност на тужениот како имател на опасен предмет. Согласно ова 
да утврди дали во случајов ветерот, кој критичниот ден на настанувањето на штетата 

силно дувал, претставува причина што се нашол надвор од предметот, а чие дејство не 
можело да се предвиди или избегне и која може да се исклучи или намали   одговорноста 
на тужениот за надоместување на штетата.  

  
  

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.618/96 од 26.02.1998 

година. 
  

  
  

СЕНТЕНЦА 

  
Имателот на опасната ствар ќе се ослободи од одговорноста за надомест на штета 

причинета од опасен предмет на штетникот, ако докаже дека ги презел сите 

потребни мерки и заштитни средства да ја избегне или отстрани штетата, а 

оштетениот притоа не се придржувал на нив.  

  
Образложение 

  
Ревизијата е основана.Во овој спор првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд 
прифатил дека кај тужениот имало повеќе нови машини за обработка на дрво, кои 

машини биле фабрички изработени и обезбедени според пропишаните фабрички 
стандарди. Тужителот кој не бил во редовен работен однос кај тужениот, најчесто 

работел на машината циркулар. Критичниот ден после работното време во фирмата 
дошла странка со цел да купи талпа. Бидејќи имало потреба од скратување на талпата, 
требало да биде активирана машината кратилица. Откако била исклучена машината се 

чекало да се запре вртењето на пилата за кое било потребно време околу една минута. 
Иако, сведокот му се обратил на сведокот за подесување на машината, тужителот без 

никој да му рече ниту пак да го задолжи за тоа, самоиницијативно скокнал велејќи дека 



знае да ја подигне машината, пуштил рака во левиот дел од машината за да ја поткрене, а 
пилата се уште не била застаната со вртењето, па од невнимание му била зафатена раката 

и пресечена.Врз основа на вака утврдената фактичка состојба, пониските судови, во 
побиваната со која е потврдена првостепената пресуда, утврдиле дека тужбеното барање 

на тужителот против тужените за надомест на материјална и нематеријална штета е 
неосновано. При ова пониските судови, согласно член 177 став 2 од Законот за 
облигационите односи, застанале на стојалиште дека причина за настанување на штета 

не претставува опасната ствар, туку штетата настапила како резултат на дејствијата на 
тужителот кој на свој ризик и самоиницијативно, одлучил да ја активира, односно да ја 

подигне машината. По мислење на Врховниот суд на Република Македонија, ваквиот 
заклучок на пониските судови не произлегува со сигурност од изведените докази. Во 
текот на редовната постапка останале нерасчистени прашања кои што се од решително 

значење за правилно одлучување на спорот.Според член 174 став 1 од Законот за 
облигационите односи за штета од опасен предмет одговара неговиот имател, а за штета 

од опасна дејност одговара лицето кое што се занимава со неа, а во став 2 е предвидено 
дека како имател се смета сопственикот на предметот, како и правното лице кое има 
право на располагање, односно на кое предметот му е даден на времено користење. Во 

член 177 став 2 од истиот закон е предвидено дека имателот на предметот се ослободува 
од одговорност и ако докаже дека штетата настанала исклучиво со дејствие на оштетниот 

или на трето лице кое тој не можел да го предвиди и чии последици не можел да ги 
отстрани или избегне. Во конкретниот случај пониските судови не утврдиле со сигурност 
дали штетата настанала исклучиво од дејствието на тужителот и дали тужениот ова не 

можел да го предвиди и последиците да ги избегне или отстрани. Оттука, пониските 
судови не утврдиле дали тужителот бил остручен за ваков вид работа, па во смисла на 

ова дали и тужениот пред да го прими на работа проверил дали тужителот е остручен за 
ваков вид работа. Бидејќи се работи за опасен предмет, во текот на редовната постапка 
пониските судови не утврдиле дали работодавецот имал предвидено заштитни мерки и 

заштитни средства при обавувањето на ваков вид на работа, и доколку ги имал дали овие 
мерки и заштитни средства му ги обезбедил на тужителот. Поради ова, по мислење на 

овој суд, погрешен е заклучокот на пониските судови дека штетата настанала исклучиво 
како последица на дејствието на тужителот. 

Со оглед на горе изнесеното, Врховниот суд на Република Македонија, одлучи како во 
изреката. 

При повторното судење, пониските судови треба со оцена на постојните и изведување 

нови докази, со сигурност да утврдат дали тужениот имал предвидено заштитни мерки и 
средства за ваквиот вид работа и дали тие му ги обезбедил на тужителот, со оглед на тоа 

дека се работи за опасен предмет, дали тужителот бил остручен, дали тужителот бил 
задолжен од страна на тужениот да извршува ваков вид на работни задачи, а од што ќе 
зависи и одговорноста на тужениот за настанатата штета.  

  

 

 

 



 

 

 

 

Решение на Врховниот суд на Република 

Македонија, Рев.бр.49/98 од 27.05.1999година.  
  

  
СЕНТЕНЦА 

  
  

Воениот обврзник кој причинил штета на друг воен обврзник за време на вршење 

служба во АРМ, не претставува трето лице, па Република Македонија е пасивно 

легитимирана во спор за надомест на штета причинета со опасен предмет. 

  
  

Образложение 

  
  

Ревизијата е неоснована. 

Врз основа на изведените докази во текот на постапката утврдено е дека тужителот е 

роден 1980 година, во АРМ стапил на 14.07.1998 година, а по завршувањето на обуката 
заедно со други војници заминале на границата Б, граница помеѓу Република Македонија 
и СР Југославија. На ден 18.11.1998 година на граничната линија на Македонско-

Југословенска граница се случила несреќа на начин што војникот З. Е. на тужителот му 
нанел тешка телесна повреда изразена во вид на прострелна рана во пределот на мевот, 

распрснување на тенкото и дебелото црево, скршеница на третиот лумбален пршлен, крв 
во абдоменалната шуплина и парализа на левата нога. Со овие дејствија војникот З.Е. 
сторил кривично дело – Повреда на чувањето на државната граница од член 337 став 2 во 

врска со став 1 од Кривичниот законик и бил огласен за виновен и осуден на казна затвор 
во траење од 8 – осум месеци со пресуда на Основниот суд Скопје I – Скопје. По 

поднесена жалба од ОЈО Скопје, пресудата на Основниот суд Скопје I – Скопје е 
преиначена само во делот за одлуката за изречената кривична санкција, па обвинетиот З. 
Е. за стореното кривично дело е осуден на казна затвор во траење од 1 година и 6 месеци. 

Од страна на оштетениот нема допринос во настанување на штетата, а со правосилна 
кривична пресуда е утврдено дека обвинетиот Е.З. постапил спротивно на точка 98 став 2 

и 3 од Правилото за гранична служба каде е утврдено дека на органите за обезбедување 
на границата кога се на должност забранети им се сите неоправдани работи и постапки 
со оружјето како што се расклопување и склопување на оружјето, чистење, оставање на 

земја, нишанење, полнење и празнење, пукање и вртење на оружјето во правец на други 
лица, па неспорно е дека обвинетиот испалил од својата пушка во правец на оштетениот 

на растојание од околу 40 до 60 см. при што дошло до повредување на тужителот. 
Тужителот по незгодата бил префрлен во Воена болница каде се извршени повеќе 
оперативни зафати. На 24.12.1998 година е префрлен во Институтот за ортопедија и 



трауматологија, каде престојувал до 14.05.1999 година кога е испишан со дијагноза за 
одземеност на двете нозе и со скршеница на лумбален пршлен. На 20.05.1999 година е 

примен во Воената болница во Скопје каде престојувал до 03.06.1999 година и му се 
направени дополнителни операции. Според мислењето на Воено лекарската комисија 

тужителот е означен како трајно неспособен за воена служба и распореден во втора група 
со 100% воен инвалидитет со право на ортопедски додаток и право на лична 
инвалиднина. Тужителот прима инвалиднина од Министерството за труд и социјална 

политика во износ од 15.705,оо денари како воена инвалиднина согласно решението на 
Министерството за труд и социјална политика почнувајќи од 01.07.1999 година 
привремено до 01.07.2000 година. 

Врз основа на вака утврдена фактичка состојба пониските судови наоѓаат дека тужбеното 
барање на тужителот е делумно основано и ја задолжиле тужената да го плати 
предметниот износ и тоа согласно член 155, 173, 174 и член 200 став 1 од Законот за 
облигационите односи. 

Врховниот суд на Република Македонија, наоѓа дека во конкретниот случај од страна на 
пониските судови правилно е применето материјалното право кога делумно е усвоено 

тужбеното барање на тужителот и е задолжена тужената да го надомести предметниот 
износ. Ова од причина што тужениот е пасивно легитимиран да ја надомести штетата 
согласно член 173 од Законот за облигационите односи, според кој штетата настаната во 

врска со опасен предмет односно опасна дејност се смета дека произлегува од тој 
предмет односно дејност, освен ако се докаже дека тие не биле причина за штетата.  

Во конкретниот случај сега обвинетиот Е.З. му причинил штета на тужителот со 

оружјето што претставува опасна ствар, кое пак му било дадено од страна на тужениот. 
Од ова произлегува дека опасната ствар е директна причина за штетата.  

Наведеното и согласно член 174 од Законот за облигационите односи според кој за штета 
од опасен предмет одговара неговиот имател, а за штета од опасна дејност одговара 

лицето што се занимава со неа. Како имател се смета сопственикот на предметот како и 
општествено правно лице кое има право на располагање односно на кое предметот му е 
даден на привремено користење. 

Овој суд ги имаше предвид наводите во ревизијата за погрешна примена на 
материјалното право, односно дека при одлучувањето пониските судови требале да го 
имаат предвид и член 12 став 3 од Законот за парничната постапка, дека во парничната 

постапка во поглед на постоењето на кривичното дело и кривичната одговорност на 
сторителот, судот е врзан за правосилната пресуда на кривичниот суд со која тужениот 

се огласува за виновен. Меѓутоа, наоѓа дека е неоснован од причина што во конкретниот 
случај се работи за одговорност во смисла на одредбите од Законот за облигационите 
односи.По однос на наводот дека во конкретниот случај требало да се има предвид и 

член 177 од Законот за облигационите односи кога имателот на опасниот предмет може 
да се ослободи од одговорноста во случај кога штетата е настаната со дејствие на 

оштетениот или трето лице кое имателот не можел да го предвиди, чии последици не 
можел да ги избегне или отстрани, меѓутоа исто така наоѓа дека е неоснован од причина 



што обвинетиот Е.З. не претставува трето лице со оглед да бил исто така воен обврзник 
како и оштетениот, односно сега тужителот.  

  

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.384/2004 од 30.03.2005 

година. 

  

  

  
 СЕНТЕНЦА 

  
 Ако придружникот на вагонот – спална кола не ги презел пропишаните мерки за 

спречување на кражба, угостителската организација е должна да им ја надомести 

штетата на патниците нанесена со кражба од  непознато лице.  
  

Образложение 
  

Второстепениот суд правилно заклучил дека тужениот како угостителска, туристичка и 

транспортна организација во домашен и меѓународен промет, е одговорна за штетата што 
ја претрпеле тужителите со кражба на одземените парични средства и   предмети во 

вагонот за спиење. Со одредбите на член 729 од ЗОО, е предвидено дека правилата за 
угостителска остава соодветно се  применуваат и за колите за спиење. Според тоа 
угостителот долгува потполн надомест на штета ако истата настанала по вина на истиот 

или вина на лицето за кое тој одговара-член 724 став 3 од ЗОО. Од уврдената и делумно 
неспорна  фактичка состојба произлегува дека тужителите со уредно  купениот билет од 

тужениот патувале во кабината за спиење. Меѓутоа, поради невнимание на работникот на 
тужениот, придружникот на  вагонот-колата,  додека патниците спиеле, влегло непознато 
лице и ги одзело-украло спорните пари и предмети. Одговорноста на тужениот е поради 

тоа што придружникот, како негово избрано лице да го прати вагонот-колата, не 
превзело мерки да се спречи кражбата, а освен тоа го оставило вагонот  отклучен и тоа 

челните врати, како и тоа да ги поучи патниците за можноста од кражби, а која и 
настапила. Тоа покажува дека стои одговорност на тужениот за надомест на штета, во 
смисла на горе наведениот законски пропис, како што прифатил и второстепениот суд. 

Овој суд го ценеше ревизиониот навод дека нестои одговорноста на тужениот, дека 
истиот нема одговорност за рачниот багаж на тужителите каде се наоѓале парите, кога 

истите не ги оставиле на чување кај тужениот и не ги пријавиле, па најде дека оваа 
околност била оценета од страна на второстепениот суд. Како што е утврдено во 
фактичката состојба  тужениот во колата за спиење немал сеф за чување на вредносни 

ствари, ниту пак примал на чување рачен багаж или други работи од патниците. Според 
тоа, одговорноста на тужениот за сторената штета произлегува доколку истата настане 

по негова вина или вина на лицето за кое тој одговара. Во текот на постапката била 
уврдена вината на тужениот и  лицето за кое тој одговара, придружникот, затоа што  го 
оставило вагонот-колата незаклучен на влезните врати, било недоволно будно да не 

допушти влегување на трети лица во кабините за спиење и во вагонот кои можеле да 
сторат штета, односно да украдат, а немало и поучување на патниците дека е можно да 

ПРАВНО ЛИЦЕ 



дојде и до сторување штета.  
  

 

 

Пресуда на Врховниот суд на  Република Македонија Рев.бр.576/92 од 29.12.1992 

година. 
  

  
СЕНТЕНЦА 

Кога сообраќајната незгода ја предизвикале возачи на правно лице или кај 

работодавецот за време на исполнување на работните обврски, за штетите сторени 

на трето лице, одговара правното лице, односно работодавецот кај кого тие  се 

вработени, а возачите сами ако се докаже дека штетата ја сториле намерно.  
  

Образложение 
Неоснован е ревизискиот навод за погрешна примена на материјалното право. Имено, во 
редовната постапка е утврдено дека на ден 26.11.1991 година на магистралниот пат, 

првотужениот управувајќи го товарното возило со приколка сопственост на 
Претпријатието ББ, на враќање од извршената работа околу 20 часот заглавил во ендекот 

од десната страна на коловозот, завземајќи дел од патот со приколката од возилото, 
притоа не обележувајќи го возилото со соодветен сообраќаен знак. Второтужениот 
управувајќи го товарното возило сопственост на друго претпријатие, исто така на 

враќање од извршената работа, запрел до застанатото возило на првотужениот за да му 
помогне, без притоа и тој да постави знаци за опасност и предупредување. Патничкото 

возило управувано од тужителот удрило во левата страна од возилото со кое управувал 
второтужениот, како последица на што било оштетено неговото возило и тужителот 
задобил тешки телесни повреди. Најдено е присуство на алкохол во крвта на тужителот, 

а тужените со правосилна пресуда се огласени за виновни и осудени на парична казна за 
стореното кривично дело против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот.На вака 

утврдената фактичка состојба, овој суд оцени дека пониските судови правилно го 
примениле материјалното право, кога го одбиле тужбеното барање на тужителот, 
тужените да му ја надоместат материјалната и нематеријалната штета, од причини што на 

страна на тужените не постои пасивна легитимација, бидејќи за нив се одговорни 
претпријатијата во кои тие работеле, а согласно член 103 од Законот за работните односи 

и согласно член 170 од Законот за облигационите односи. Имено, правилен е заклучокот 
на пониските судови, а при неспорниот факт дека тужените штетата ја причиниле додека 
ги извршувале своите работни обврски и тоа без намера, дека за штетата одговараат 

претпријатијата во кои тие се вработени, а не и тие лично. 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.300/96 од 04.06.1997 год. 

  

  
СЕНТЕНЦА 

  
 Претпријатието  за водовод одговара за штетата  што е причинета на возило  што 

се движело по патот  по кој течела вода од напукнати  цевки од водоводната мрежа, 

доколку благовремено не презело мерки за отстранување  на опасноста од штета.   
  

Образложение 
  
Неосновани се наводите од ревизијата и за погрешна примена на  материјалното право 

ако се има предвид и   утврдената фактичка состојба.Од изведените докази ценети во 
смисла на член 8 од ЗПП, првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд прифатил 

меѓу другото  дека тужителите како брачни другари секојдневно патувале  од с.П. 
каде  што живееле  во О. каде што работеле, со сопствено моторно возило. Утрото на 
25.12.1989 година како и секогаш  со моторното возило оделе во правец   од с.П. спрема 

О., времето било суво и ладно, без врнежи на тој и претходните денови, така да 
коловозот бил  сув. Доаѓајќи во непосредна близина  до хидробиолошкиот завод , 

тужителите неочекувано  наишле на замрзнат коловоз  поради што  тужителот Т. изгубил 
контрола врз возилото  и со истото се превртело во блиската нива покрај патот поради 
што тој и тужителката Љ. добиле тешки телесни  повреди, а и биле материјално 

оштетени  со оштетување на возилото и други предмети. Основана и единствена причина 
за случување на оваа сообраќајна незгода била исклучително сложената сообраќајна 

ситуација  која што возачот на моторното возило – тужителот Т. не можел да 
ја  претпостави ниту  пак да ја уочи  возејќи го возилото. Претходните денови 
водоводните цевки што поминувале во   непосредна близина на критичното место, а како 

основни средства на првотужениот, напукнале  поради што  водата од нив се сливала 
покрај патот  и во дел преку коловозната лента, па од ниските  темпертури преку ноќта 

дошло до замрзнување на коловозот. Неспорно е утврдено дека од тешките телесни 
повреди тужителите имале последици, дека се лечеле во болница, дека претрпеле  страв и 
физичка  болка од појак интензитет, и дека  им е нанесена  материјална и 

нематеријална  штета. Спорно во предметот останало – дали само првотужениот или 
дали тој и останатите тужени или дали само тие или некој од нив, е виновен за штетата 

на тужителите. Утврдено е дека за  испуканите цевки од водовната мрежа  првотужениот 
телефонски  бил известен  скоро два дена порано од денот  кога се случила незгодата, со 
посочување  дека поради излиената вода на патот може да настанат  и последици и дека 

дури  по два дена од  известувањето, првотужениот  го отстранил  дефектот врз 
цевките,  но откако  веќе настанала незгодата, а со тоа и штетата на тужителите.При 

изнесената фактичка состојба, по наоѓање на Врховниот  суд на  Република Македонија, 
пониските судови со првостепената и побиената пресуда правилно го примениле 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОВОД  



материјалното право. Според одредбата од член 154 од Законот за облигационите 
односи- тој што ќе му причини штета на друг должен е  да ја надомести, доколку не ќе 

докаже дека штетата настанала без негова вина. Во конкретниов случај, од изведените 
докази утврдено било причината  за незгодата а со тоа и штетата на тужителите била 

излиената вода од  водоводните цевки на првотужениот, кој согласно член 5 од својот 
Статут донесен  на 21.12.1989 година имал  обврска за одржување  на 
сопствените   основни објекти,  во кој пак неспорно е дека спаѓа  и водоводната 

инсталација. Првотужениот навремено бил известен за излеаната вода, навремено не 
превзел мерки истата да се запре, ниту пак превзел мерки да ја извести   второтужената 

Републичка СИЗ за патишта за излиената вода, за да таа евентуално превземе мерки за да 
се отстранат  последиците од таа вода поради опасност од замрзнување, лизгање и 
слично. Според тоа, правилно пониските  судови  го одбиле  тужбеното барање  спрема 

второтужената  Републичка СИЗ за патишта и спрема тужениот-претпријатие за 
комунално уредување-О. откако претходно утврдиле  дека исклучива вина за  незгодата а 

со тоа и за штетата,  е на првотужениот. 
 

 

Пресуда на Врховниот суд на Република  Македонија Рев.бр.1258/93 од 3.02.1994 

година. 

СЕНТЕНЦА 
Ако со закон не е предвидено задолжително одземање на предмети како заштитна 

мерка, за определен вид на прекршок, а судот со донесената пресуда не изрекол 

заштитна мерка, на прекршителот му следува надомест на штета за привремено 

одземените предмети. 

Образложение 
Пониските судови во побиваните пресуди прифатиле за утврдено дека во полициска 

контрола на транспорт на стока тужителот не поседувал документи за здравствената 
состојба на стоката, ниту дозвола за транспорт на стоката. Од тие причини, стоката била 
привремено одземена и предадена на ветеринарен испектор, а потоа заклана, а со цел да 

се спречи ширење на заразни болести.Во член 46 став 1 од Законот за прекршоци 
(”Службен весник на СРМ” бр.43/84) е предвидено дека на сторителот на прекршокот ќе 

му се изрече една или повеќе заштитни мерки кога постојат услови за нивно изрекување 
предвидено со закон или друг пропис.Во член 47 став 1 од законот е предвидено дека 
предметите што се употребени или биле наменети за извршување на прекршокот или 

што настанале со извршување на прекршокот ќе се одземат ако се сопственост на 
сторителот на прекршокот, а според став 3 од истиот член со закон или со друг пропис со 

кој се предвидува прекршокот може да се пропише задолжително одземање на 
предметите.Во член 32 од Законот за заштита на животни од заразни болести што ја 
загрозуваат целата земја (”Службен лист на СФРЈ” бр.43/86) согласно член 5 од 

Уставниот закон за примена на Уставот на Република Македонија кој се применува како 
републички пропис, е предвидено дека органите за внатрешни работи и органите на 

царинската служба во границите на своите надлежности, ќе го спречуваат недозволеното 
преминување на копитари и чапункари надвор од определените гранични премини. 

 

 

ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ 



Копитарите и чапункарите што надвор од определен граничен премин ќе преминат на 
територијата на Република Македонија, органите од став 1 на овој член веднаш ќе му го 

предадат на надлежниот орган на општината на чија територија се фатени. 

Согласно член 62 од законот со извршувањето на некои од овие дејствија ќе се казни за 
прекршокот и поединецот. 

Во член 63 од законот, за прекршок од член 59 до 61 на овој закон, може покрај казната 

да се изрече и заштитна мерка – одземање предмети што биле употребени за извршување 
на прекршокот или што се прибавени, односно што настанале со извршување на 
прекршокот. 

Од наведените одредби, произлегува дека законодавецот не предвидел задолжително 

одземање на предметите како заштитна мерка, освен кога тоа е предвидено со закон за 
определен прекршок. Согласно член 62 од Законот за заштита на животни од заразни 

болести што ја загрозуваат целата земја, е предвидено за овој вид прекршок парична 
казна за поединец, а според член 63 од истиот закон може за овој вид прекршок, покрај 
казната и изрекувањето на заштитна мерка-одземање на предмети што биле употребени 

за извршување на прекршокот или што се прибавени, односно што настанале со 
извршување на прекршокот.  

По мислење на Врховниот суд на Република Македонија, пониските судови не утврдиле 

дали против тужителот е водена прекршочна постапка за овој вид прекршок и дали во таа 
постапка е изречена заштитна мерка-одземање на стоката од што зависи и основаноста на 
тужбеното барање на тужителот за надомест на штета.  

Од наведените причини, ревизијата е основана. 

  

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.486/97 од 05.11.1998 

година. 

  
  

СЕНТЕНЦА 
  

Работникот нема право на надомест на материјална штета на име изгубена 

заработувачка, што ја претрпел поради изрекување на мерка притвор, кога 

работниот однос му престанал по спроведена дисциплинска постапка заради 

сторени повреди на работните обврски согласно Законот за работните односи.  
  

Образложение 
  
Ревизијата е неоснована.Неоснован е и наводот во ревизијата за погрешна примена на 

материјалното право.Врз основа на утврдената фактичка состојба од страна на пониските 
судови по наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија, правилно е применето 

ПРИТВОР/НЕОСНОВАНО ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА 



материјалното право кога со меѓупресуда делумно е усвоено тужбеното барање на 
тужителот по однос на основот.Согласно член 582 од Законот за кривичната постапка 

став 1 точка 1, право на надомест на штета му припаѓа и на лицето кое било во притвор, а 
не дошло до поведување на кривична постапка или постапката е запрена со правосилно 

решение или со правосилна пресуда е ослободено од обвинението или обвинението е 
одбиено. 

По наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија, правилно е стојалиштето на 

пониските судови кога утврдиле дека во целост се исполнети условите предвидени во 

член 582 од Законот за кривичната постапка став 1 точка 1, според кој, право на надомест 
на штета му припаѓа и на лицето кое било во притвор, а не дошло до поведување на 

кривична постапка или постапката е запрена со правосилно решение или со правосилна 
пресуда е ослободено од обвинението или обвинението е одбиено. Имено, овој член 
предвидува исплата на надомест на штета во случај на правосилно запрена постапка во 

која била изречена мерка притвор, па во оваа смисла правилно по однос на основот за 
барањето за исплата на надомест на нематријална штета за нарушена чест и углед на 

тужителот пониските судови утврдиле дека истиот има право поради што и тужбеното 
барање во овој дел го усвоиле, а ова согласно член 189 од Законот за облигационите 
односи. 

По наоѓање на овој суд, правилно пониските судови го одбиле како неосновано 

тужбеното барање за материјална штета за изгубена заработувачка, утврдувајќи дека до 
престанокот на работниот однос на тужителот дошло по спроведена дисциплинска 

постапка во која биле утврдени повреди предвидени во член 121 став 1 точка 5 и 6 и член 
115 точка 1 и точка 16 од Законот за измени и дополнение на Законот за работните 
односи како и во член 61 од Општиот колективен договор. Оттука, овој суд наоѓа дека 

правилно е стојалиштето на пониските судови дека во постапката која што била водена 
за престанокот на работниот однос на тужителот биле земени во предвид околностите за 

веќе покрената кривична постапка против тужителот, меѓутоа правилно сметаат дека таа 
постапка е ирелевантна за одлучување во постапката за поништување на донесените 
одлуки бидејќи во овој случај се работи за утврдување на граѓанска одговорност. Исто 

така, во оваа смисла овој суд наоѓа дека, тужениот не е должен да му ја надомести 
материјалната штета што тужителот ја претрпел поради изрекување на мерката притвор 

на име загубена заработувачка бидејќи согласно член 141 од Законот за облигационите 
односи став 1, тој што ќе му причини штета на друг е должен да ја надомести доколку не 
ќе докаже дека штетата настаната без негова вина. Имајќи во предвид дека на тужителот 

му престанол работниот однос по спроведена дисциплинска постапка заради сторените 
повреди на работните обврски согласно Законот за работните односи, а не поради 

кривичната одговорност за што одговорност сноси самиот тужител, одлуките на 
пониските судови се правилни и законити. 

Судот ги ценеше и останатите наводи во ревизијата но најде дека се без влијание за 
поинакво одлучување.  

Предвид на погоре изнесеното следуваше ревизијата да се одбие како неоснована 



согласно член 384 од Законот за парничната постапка. 

 

 

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.469/2008 од 12.03.2009 

година. 

  
  

СЕНТЕНЦА 

 Неоснованото лишување од слобода не може да претставува основ за надомест на 

материјална штета поради продажба на жива стока по пониска цена од стварната 

пазарна цена.  
Образложение 

Ревизијата делумно е основана.По однос на материјална штета, пониските судови 

утврдиле дека тужителот бил сопственик на недвижен имот во атарот на село С. Н. каде 
што имал фарма со 4 хали во коишто чувал свињи и во моментот на притворот имал 17 

свињи и 1 вепар од кои 8 биле мајки носилки опрасени со прва репродукција сортни 
свињи и 96 прасиња, па бидејќи неговата сопруга била бремена во 9-ти месец и немало 
доволно храна за стоката, истата била принудена да ги продаде по пониска цена односно 

истите биле продадени за цена од 343.070,00 денари, а во нормални услови тужителот би 
ги продал за 718.060,00 денари.Раководејки се од член 179 од Законот за облигационите 

односи, пониските судови, делумно го усвоиле тужбеното барање на тужителот за 
материјална штета, наоѓајки дека тужителот претрпел материјална штета поради 
принудната продажба на свињите во износ од 344.960,00 денари, како разлика од 

принудно продадените свињи до износот кој што тој би го земал доколку би ги продал 
свињите по продажна цена во нормални услови.Врховниот суд на Република Македонија 

наоѓа дека е погрешен заклучокот на пониските судови дека тужителот има право на 
надомест на материјална штета која се јавува како разлика помеѓу принудната продажба 
на свињите по пониска цена и цената на продажба во нормални услови. Продажната цена 

на стоките ја одредува пазарот, а фактот што во временски период кога тужителот се 
наоѓал во притвор дошло до продажба на свињите не може да има влијание на 

продажната цена. Неоснованото лишување од слобода не може да претставува основ за 
надомест на материјална штета, поради принудната продажба на свињите по пониска 
цена од стварната пазарна цена. 

Имајќи го предвид наведеното следуваше, Врховниот суд на Република Македонија 
ревизијата на тужителот делумно да ја усвои и да одлучи како во изреката на пресудата 

согласно член 387 став 1 од Законот за парничната постапка. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.1180/2008 од 21.10.2009 

година. 

  
  

СЕНТЕНЦА  
 Правото на надомест на дел од трошоците за погреб во случај на смрт на член од 

потесно семејство на работникот кој живее во заедничко домаќинство и го 

издржувал, припаѓа и на снаата за починатиот свекор ако таа со него живеела во 

семејна и економска заедница, и согласно договор за доживотна издршка заедно со 

сопругот го издржувала сега покојниот свекор.  
  

Образложение 

  
 Тужителката е на работа кај тужениот. Таа заедно со својот сопруг и сега покојниот 

свекор живеела во семејна и економска заедница. Согласно договор за доживотна 
издршка склучен помеѓу нејзиниот сопруг како давател на издршката и сега покојниот 
свекор како примател на издршката, неспорно е дека покојниот бил издржуван, живеел 

заедно со нив и дека по смртта со сите почести е погребан. Во конкретниов спор, 
тужителката побарала од тужениот да и се надоместат дел од трошковите за погребот на 

сега покојниот свекор, повикувајќи се на член 26 став 2 од Уредбата за начинот на 
определување на надоместоците за определени материјални трошоци и други примања 
на работниците во органите на управата (”Службен весник на РМ” бр.17/92). Според 

одредбата од член 26 став 2 од цитираната уредба, надоместокот на погребни трошоци 
следува во случај на смрт на член на потесното семејство.Пониските судови во редовната 

постапка по предметот го одбиле тужбеното барање на тужителката за надоместок на дел 
од погребните трошоци за погребениот свекор, поаѓајќи од тоа да таа не била член на 
потесното семејство, да согласно член 201 од Законот за облигационите односи во 

потесно семејство не влегувала и снаата, и дека и Законот за семејството во член 2 
зборувал само за семејство, а не и за потесно семејство.Во постапка по ревизија, 

Врховниот суд на Република Македонија ги укинал пресудите на пониските судови и 
предметот го вратил на повторно судење од причини што во случајов нашол дека пораги 
погрешна примена на материјалното право, нецелосно е утврдена фактичката состојба 

(член 395 став 2 од ЗПП). Според овој суд, одредбата од член 26 став 2 од цитираната 
уредба, која се однесува на вработените во органите на управата каде што работела и 

тужителката, треба да се толкува пошироко зошто по својата содржина на тоа живеење 
во семејна и економска заедница се подразбира како заедница на приходи и расходи на 
членовите на заедницата, што понатму и создава право на регистрирање на трошоците 

што се неопходни, а се сторени за некој, а по повод на некој член од зедницата. При 
одлучувањето пониските судови првенствено ја ценеле семејната врска, семејниот однос 

помеѓу членовите на заедницата а не и економската врска, економскиот однос помеѓу 
нив, што не е без значење при одлучувањето во спорот. Покојниот свекор бил член на 

СМРТ 



заедницата, тој бил издржуван и од тужителката, таа учествувала во трошоците при 
погребот, па поради тоа согласно цитираниот член од цитираната уредба, има право на 

регрес на дел од трошоците. Колку пак тие ќе изнесуваат, при повторното судење ќе 
утврди првостепениот суд.  

  
Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.438/96 од 19.03.1997 год. 

  

  
СЕНТЕНЦА 

  
 Мајката на несреќно починатото малолетно дете по вина на друго малолетно дете, 

има право на надомест на материјална и нематеријална штета од поранешниот 

сопруг кој не е татко на починатото дете, туку татко на другото малолетно дете.  
  

Образложение 
  
Ревизијата е делумно основана.Во редовната постапка од изведените докази 

првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд прифатил, меѓудругото, дека 
тужителката била во брак со тужениот. Тужителката од својот претходен брак го донела 

својот син, сега покојниот Е., а тужениот ги донел В. и Г. Од овој брак на странките им 
се родила заедничка ќерка, сега покојната С. Тужениот поседувал ловечка пушка 
”Црвена застава” со калибар 12 мм која ја чува во една недоградена просторија на 

горниот кат на куќата, а понекогаш и во гаражата заедно со ранецот и реденикот за 
фишеци. На ден 6.12.1993 година тужениот купил нови фишеци и сачми, се вратил дома, 

ги наполнил фишеците и ги ставил во реденикот, во ранецот ги ставил празните фишеци, 
а во истиот имало и полни патрони. Пушката заедно со реденикот и ранецот од гаражата 
ги ставил во претсобјето и ги закачил на вратата, а потоа излегол да го поправа 

автомобилот. Околку 17 часот во куќата биле само синот на тужениот В. и синот на 
тужителката, сега покојниот, Е. Малолетникот В. ја зел ловечката пушка од ранецот, зел 

еден патрон сметајќи дека е само празен фишек, го ставил во една од цевките на 
пушката, слегол во собата каде што бил малолетниот Е. и на растојание од еден до два 
метри нанишанил во главата на Е. и испукал со пушката, при што го погодил во десната 

страна од вратот и по кратко време Е. починал. Со решение малолетникот В. за 
извршеното кривично дело му била изречена воспитна мерка и упатување во воспитно-

поправен дом. Претходно, во сообраќајна незгода во месец јули 1993 година загинала 
заедничката ќерка на странките по име С. Од нејзината смрт тужителката го напуштила 
тужениот, но по извесно време пак продолжиле да живеат заедно се до смртта на Е. кога 

тужителката дефинитивно го напуштила тужениот. По смртта на Е. тужителката 
претрпела материјална штета која настапила како резултат на вообичаените трошоци при 

погреб, погребни одреди, помени, изнесување на покојниот, подготвување на надгробен 
споменик и тоа се во вкупен износ од 72.500,00 денари. Покрај материјалната штета 
тужителката претрпела и нематеријална штета, душевен бол за изгубеното дете кој бил 

од јак интензитет и тужителката, поради големиот психички бол, се наоѓала во изразено 
депресивна состојба.Врз основа на вака утврдената фактичка состојба, пониските судови 

го уважиле тужбеното барање на тужителката и го задолжиле тужениот да и исплати на 
име нематеријална штета за душевен бол износ од 540.000,00 денари, а на име 



материјална штета износ од 72.500,00 денари.По наоѓање на Врховниот суд на Република 
Македонија, пониските судови во делот на уваженото тужбено барање на име надомест 

на нематеријална штета за душевен бол за износ од 200.000,00 денари со камата од 
02.03.1998 година и на име материјална штета за износ од 35.700,00 денари со камата од 

23.02. 194 година, правилно го примениле материјалното право. 

Во конкретниот случај, правилен е заклучокот на пониските судови дека на тужителката 

поради смрт на нејзиното малолетно дете и припаѓа надомест на нематеријална штета за 
претрпен душевен бол, бидејќи таа доживува тешки психички трауми, а загубата на 

детето во секој случај претставува тешко емоционално и животно оптоварување за цело 
време на нејзиниот живот. 

Ревизискиот навод дека тужениот не е одговорен за надоместокот на штетата на 

тужителката е неоснован, од причини што неговата одговорност произлегува од членот 
165 став 4 од Законот за облигационите односи, според кој родителите одговараат за 
штетата што ќе ја причини нивното малолетно дете што наполнило 7 години, освен ако 

докажат дека штетата настанала без нивна вина. Исто така, согласно член 169 став 2 од 
истиот закон, ако штетата ја причинил малолетник способен за расудување кој не е во 

состојба ја ја надомести, судот, може, кога тоа го бара справедливоста, а особено со 
оглед на материјалната состојба на родителите и на оштетениот, да ги обврзе родителите 
да ја надоместат штетата наполно или делумно, иако не се виновни за неа. 

Меѓутоа, Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека е основан ревизискиот 

навод да пониските судови одлучувале за барање за кое веќе е пресудено со правосилна 
пресуда. Имено, со пресуда на првостепениот суд од 31.05.1995 година делумно било 

уважено тужбеното барање на тужителката и задолжен тужениот да и исплати на име 
нематеријална штета за душевен бол износ од 200.000,00 денари и на име материјална 
штета износ од 35.700,00 денари, а во останатиот дел тужбеното барање било одбиено. 

Против таа пресуда жалба изјавил само тужениот, побивајќи ја истата во уважениот дел. 
Апелациониот суд во Штип ја укинал таа првостепена пресуда, но со оглед да 

тужителката не изјавила жалба, во одбиениот дел од тужбеното барање пресудата 
станала правосилна. При повторното судење, тужителката во завршен збор го 
прецизирала тужбеното барање така што барала на име нематеријална штета износ од 

540.000,00 денари, а за материјална штета вкупен изнод од 72.500,00 денари. На овој 
начин тужителката ги бара истите износи закои веќе пресудата станала правосилна, 

поради што следуваше тужбата за тој дел од тужбеното барање да се отфрли согласно 
член 394 став3 од ЗПП, бидејќи во тој дел станува збор за пресудена работа.  

Со оглед на изложеното, овој суд одлучи како во изреката.  

  
  

 

 

 

 



 

 

 

 

Пресуда и решение на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.1613/98 од 

4.04.2001 година. 
  

СЕНТЕНЦА 
Трошоците направени после погребот за помени според месните верски обичаи, не 

се вообичаени погребни трошоци.  
Образложение 

Барањето за заштита на законитоста е несоновано.Во текот на редовната постапка 

првостепениот суд помеѓу другото утврдил, а второстепениот суд прифатил дека синот 
на тужените М. и Ј., И.П. кој бил на возраст од 15 години, на ден 16.01.1999 година го 

лишил од живот малолетниот син на тужителите З. и С.Т. а внук на тужителите Д.Л. и 
Т.Т., малолетниот Б.Т. кој бил на возраст од 6 години за сторено кривично дело – 
Убиство, казниво по член 23 став 2 точка 1 од Кривичниот законик на Република 

Македонија, со пресуда на Основниот суд во П. изречена му е мерка на безбедност-
задолжително психијатриско лекување и чување во здравствена установа. После 

погребот на малолетниот Б., тужителите кои живееле во една економска и семејна 
заедница, направиле 40 дневен помен  и потрошиле износ од 19.433,00 денари, за 6 
месечен помен сума од 25.690,00 денари, за годишен помен износ од 19.355,00 денари, за 

помен од година и пол сума од 19.474,00 денари. Спрема верските и месните обичаи 
следува помен и од две и три години и тоа сума од по 19.355,00 денари.На основа така 

утврдената фактичка состојба првостепениот суд го уважил тужбеното барање на 
тужителите  како основано, наоѓајќи притоа дека во конкретниот случај таков надомест 
им следува на тужителите имајќи ги предвид верските и месните обичаи во местото на 

живеење на тужителите.Постапувајќи по жалбата на тужените, второстепениот суд ја 
уважил истата и ја преиначил првостепената пресуда така што тужбеното барање во овој 

дел на материјалната штета го одбил како неосновано. Притоа второстепениот суд тргнал 
од веќе утврдената фактичка состојба и нашол дека првостепениот суд погрешно го 
применил материјалното право кога ги задолжил тужените да им исплатат на тужителите 

надомест на име материјална штета за сторените трошоци за помените, заради тоа што 
тие трошоци не можат да се квалификуваат како вообичаени трошоци по повод погребот 

на малолетниот Б., туку како такви се прифаќаат само трошоците за самиот погреб и 
трошоците за надгробниот споменик што е во согласност со одредбата од член 193 од 
ЗОО. 

И според наоѓањето на овој суд, правилен е заклучокот на второстепениот дека во 

случајот трошоците направени за помените после погребот на малолетниот Б., не можат 
да се оквалификуваат како вообичаени трошоци во смисла на одредбата од член 193 од 

ЗОО. Како вообичаени согласно таа одредба се само оние трошоци што се направени по 
повод погребот на малолетниот Б. и одбележувањето на гробното место според месните 
обичаи. 

 



 

 

 

 

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.142/01 од 19.06.2002 

година. 
  

  
СЕНТЕНЦА 

  
 Република Македонија не одговара за штета поради смрт на војник кој бил пуштен 

дома за време на викенд.  

  
Образложение 

  
Ревизијата е неоснована.Неосновани се и ревизиските наводи за погрешна примена на 
материјалното право ако се има предвид утврдената фактичка состојба. Имено во 

редовната постапка првостепениот суд од изведените докази утврдил, а второстепениот 
суд прифатил, меѓудругото, дека тужителите Р. и С. се татко и мајка, а тужителите Т. и 

С. брат и сестра на сега покојниот И.Ѓ. Утврдено е дека во месец април 1998 година 
покојниот Игор заминал на отслужување на воениот рок во АРМ. На ден 22.05.1998 
година се вратил кај родителите во село Б. бидејки од страна на АРМ бил пуштен на 

викенд и тоа во цивилна облека. Ноќта помеѓу 23 и 24.05.1998 година покојниот И. 
дошол во Д. со некој свои другари, а во утринските часови на 24.05.1998 година се 

вратил во село Д. со намера да преспие кај неговата сестра – тужителката С., меѓутоа 
движејќи се по патот Д. – М. К. пеш со намера да иде за село Д. околу 4 часот бил удрен 
од возилото при што од ударот починал. Возилото со кој е удрен покојниот И. и возачот 

кој го управувал ова возило до денеска не се пронајдени – откриени и истрагата се уште 
званично е во тек.Врз основа на така утврдената фактичка состојба пониските судови го 

одбиле тужбеното барање на тужителите да се задолжи тужениот да им плати на име 
материјална и нематеријална штета по основ смрта на нивниот син односно брат И. 
Основ за вакво одлучување судовите наоѓаат во член 154 од Законот за облигационите 

односи (ЗОО), дека вина на страната на тужениот не постои па со тоа дека не постои 
обврска за надоместување на причинетата материјална и нематеријална штета на 

тужителите, затоа што покојниот И. бил пуштен на викенд истиот бил во цивилна облека 
и надвор од контрола на тужениот, а за смрта на И. тужениот нема никаква вина. 
Пониските судови прифаќаат дека како единствен виновник спрема кој требало да се 

насочи барањето на тужителите е сторителот на сообраќајната незгода односно возачот и 
возилото кој го удриле покојниот И. поради што истиот и починал.По наоѓање на 

Врховниот суд на Република Македонија пониските судови со таквото одлучување 
правилно го примениле материјалното право. Имено основното правило за одговорност 
за причинетата штета содржано во одредбата од член 154 од ЗОО е да тој што ќе му 

причини штета на друг должен е да ја надомести. Меѓутоа, кон тоа основно правило се 
надоврзуваат уште некои елементи, за да може да дојде до одговорот за причинување на 

штетата. Имено тие елементи се постоењето вина за причинувањето на штета, односно 
постоење на предмети или дејности од кои произлегува и зголемена опасност од штета за 



околината, кога се одговара без оглед на вината. Оттука произлегува дека за да настане 
одговорност, односно облигационо правен однос од причинување на штета потребно е да 

бидат исполнети одредени претпоставки кои се состојат во постоењето на субјекти на 
облигационо правен однос, штетник и оштетен; штета; штетно дејствие; причинска врска 

која ги поврзува штетното дејствие и штетата; основ на одговорност која може да биде 
вина (субјективна одговорност), или постоење на предмет или дејност од кој произлегува 
зголемена опасност за околината. За причинската врска се зборува тогаш кога се има 

предвид врската меѓу настанот за кој одговара штетникот и последиците од тој настан кој 
претставуваат штета. Одговорноста за настанатата штета ја сноси лицето што ја 

предизвикало штета.  

Во конкретниот случај имајки го предвид изнесеното како и фактот дека покојниот И. 

бил пуштен на викенд од страна на тужениот односно надвор од контрола на тужениот, 
се исклучува одговорноста на тужениот за надомест на штетата настаната со неговата 

смрт. Имено кога војникот е на отслужување на воениот рок но за време на викендот е 
пуштен дома, истиот се наоѓа надвор од контрола на армијата, па во случај кога е удрен 

од возило управувано од друго лице, тужениот нема одговорност за надомест за 
сторената штета поради смрта на војникот. 

  
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.790/2000 од 25.12.2002 

година. 
  

  
  

СЕНТЕНЦА 
  

 Сопственикот на оградата и во случај кога таа е изградена со одобрение од 

надлежен орган е одговорен за штетата што ја трпи сопственикот на соседната 

зграда, кога причина за штетата е оградата.  

  
Образложение 

  
Ревизијата делумно е основана.По мислење на Врховниот суд на Република Македонија, 
пониските судови погрешно го примениле материјалното право кога во целост како 

неосновано го одбиле тужбеното барање за надомест на материјална штета.Со членот 30 
став 1 од Уставот на Република Македонија, се гарантира правото на сопственост и 

правото на наследување. Ставот 2 од овој член определува дека сопственоста создава 
права и обврски и треба да служи за доброто на поединецот и на заедницата.Според 
членот 3 став 1 од Законот за основните сопственосноправни односи (ЗОСПО), 

сопственикот има право својот предмет да го држи, да го користи и со него да располага, 
а според ставот 2 од овој член, секој е должен да се воздржува од повреда на правото на 

сопственост на друго лице. 

Согласно пак, член 4 став 2 од истиот закон, забрането е вршење на правото на 

СОПСТВЕНИК НА ОГРАДА 



сопственост спротивно на целта заради која е со закон установено или признаено, или 
спротивно на моралот на општеството. 

Од овие уставни и законски одредби, произлегува дека сопственоста за сопственикот 

создава права, но исто така и обврски. Една од основните обврски е обврската да се 
почитува сопственоста на другите, а тоа значи при вршењето на своето право да не се 

повредува правото на сопственост на друг. Следствено, забрането е при вршењето на 
своето право да се нанесува штета на друг.  

Во конкретниот случај, тужениот со вршењето на своето право на сопственост на 
оградата која ја изградил на 47 сантиметри од зградата на тужителката, го повредил 

правото на сопственост на тужителката, затоа што оградата е причина за настанување на 
штета на зградата на тужителката што како неспорен факт било утврдено во текот на 
судската постапка.  

Со оглед дека постои причинска врска помеѓу вршењето на правото на сопственост од 
страна на тужениот на оградата-конкретно нејзиниот парапет и штетата на зградата која е 
во сопственост на тужителката, за тужениот постои обврска на тужителката да и ја 
надомести штетата. 

За ваквата обврска на тужениот без влијание е фактот што тој предметната ограда ја 
изградил со одобрение од надлежен орган, кога се има предвид сето досега изложено. 

Овој став, покрај понапред изложеното има директна законска основа и во одредбата од 
членот 25 став 1 и 3 од ЗОСПО. 

Според став 1, ако градителот знаел дека гради на туѓо земјиште или ако тоа не го знаел, 
а сопственикот веднаш се спротивставил на тоа, сопственикот на земјиштето може да 

бара да му припадне правото на сопственост на градежниот објект или градителот да го 
сруши градежниот објект и да му го врати земјиштето во првобитна состојба или 

градителот да му ја исплати прометната цена на земјиштето, а според ставот 3, во 
случаите од ставот 1 на овој член, сопственикот на земјиштето има право и на надомест 
на штета. 

Утврдената фактичка состојба во овој спор, целосно се подведува под оваа правна норма, 

бидејќи се исполнети сите предвидени услови во неа, па и условот спротивставување на 
тужителката, што произлегува од утврдувањето на првостепениот суд, дека таа во 1986 

година кога се градела оградата, завела судски спор против тужениот за нарушено 
владение кој завршил со правосилно решение П.бр.2733/86. Со решението тужбеното 
барање на тужителката било одбиено како неосновано, а од неговото образложение се 

гледа дека така било одлучено, од причина што во дејствието на тужениот не постоела 
противправност, бидејќи оградата ја градел со одобрение од надлежен орган. Ваквата 

одлука во овој спор е од значење од аспект на постоење на фактот-спротивставување на 
тужителката на градбата на оградата од страна на тужениот како еден од условите за 
примената на одредбата од член 25 став 1 и 3 од ЗОСПО, а не од аспект на правното 

дејство на решението што тоа го има за странките според посебните законски одредби за 



тој правен институт. 

Од сето изнесено, произлегува дека тужениот е должен на тужителката да и ја надомести 
причинетата штета во износ од 19.811,00 денари, па затоа следуваше согласно член 395 

став 1 од Законот за парничната постапка (ЗПП), пресудите на двата суда во делот за 
одбиеното тужбено барање за надомест на материјална штета да бидат преправени на 

начин што тужбеното барање во овој дел за 19.811,00 денари се уважи и тужениот се 
задолжи овој износ да и го исплати на тужителката. 

Со оглед дека материјалната штета што ја претрпела тужителката изнесувала само 
19.811,00 денари, а не 110.000,00 денари колку што барала, следуваше разликата на 

досудениот до бараниот износ да се одбие како неоснована, согласно член 393 од ЗПП.  
  

  
Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.1238/99 од 30.05.2002 

година. 

  

  
  

СЕНТЕНЦА 

  
  

Сопственикот на привилегираното добро е одговорен за надоместување на штетата 

што ќе се причини при спроведување на судска одлука за воспоставена стварна 

службеност. 

  
  

Образложение 
  

Барањето за заштита на законитоста е основано.Основан е наводот во барањето за 

заштита на законитоста за погрешна примена на материјалното право од страна на 
второстепениот суд.Имено, од изведените докази во текот на постапката првостепениот 

суд утврдил дека со пресуда од 11.2.1992 година на Основниот суд Г, била воспоставена 
нужна службеност на пат со проширување на премин преку послужното добро што се 
води на Б.Н. – мајка на тужителот. Со истата пресуда му било наложено на сега тужениот 

да ја разруши поставената ограда со која било оградено земјиштето што влегло во 
воспоставената службеност. Исто така, бил задолжен да ги отстрани и засадените насади, 

но тој тоа не го сторил. При воспоставувањето на службеноста од страна на извршниот 
орган на судот на наведената површина биле уништени овошни дрвја и тоа: 1 дрво 
круша, 1 дрво слива, 2 дрва смокви, 6 дрва агуклини, 1 дрво мушмула, 4 дрва актиниди, а 

од украсни дрва биле у ништени 6 леандри, 31 трендафил и едно зимзелено дрво кои 
според вештото лице биле проценети на износ од 36.800,00 денари. Со цел за 

воспоставување на нужната службеност со проширување на преминот, исто така со 
брусалица биле исечени металните делови од оградата на тужителот а потоа било 
целосно разрушено бетонското цокле од оградата во должина од 13 м и бетонскиот столб 

СОПСТВЕНИК НА ПРИВИЛЕГИРАНО ДОБРО 



на почетокот на оградата, чија вредност изнесувала 74.240,00 денари или вкупно износ 
од 111.040,00 денари.Врз основа на вака утврдената фактичка состојба која е прифатена и 

од страна на второстепениот суд, првостепениот суд го уважил тужбеното барање на 
тужителот и го задолжил тужениот да му плати на тужителот износ од 111.040,00 денари 

на име надомест на штета заедно со законска затезна камата од пресудувањето до 
исплатата согласно член 53 став 3 од Законот за основните сопственосно – правни 
односи (ЗОСПО). 

Постапувајќи по жалбата на тужениот второстепениот суд наоѓа дека од утврдената 

фактичка состојба произлегува дека тужбеното барање на тужителот е неосновано 
поради што ја преиначил првостепената пресуда на начин што го одбил тужбеното 

барање како неосновано. Според второстепениот суд неспорно е дека на тужителот му е 
причинета штета со воспоставување на службеноста во корист на тужениот, меѓутоа 
според правосилната пресуда од 11.2.1992 година со која била воспоставена службеноста 

на патот преку послужното добро, тужителот бил задолжен да ја разруши поставената 
ограда, па како не постапил по извршниот наслов извршувањето било спроведено од 

страна на надлежен државен орган. Со оглед да тужениот не ја причинил штетата на 
тужителот второстепениот суд смета дека е неосновано барањето на тужителот. 

Основано во барањето за заштита на законитоста се укажува дека со ваквото одлучување 
второстепениот суд погрешно го применил материјалното право.  Според член 53 став 3 

од ЗОСПО на барање на сопственикот на послужното добро надлежниот државен орган 
го утврдува и соодветниот надомест што сопственикот на привилегираното добро е 
должен да му го плати. 

Во конкретниот случај според утврдената фактичка состојба тужителот бил задолжен да 
ја разруши поставената ограда и да ги отстрани насадите што се наоѓале на земјиштето 
со цел да се реализира проширувањето на преминот како нужна службеност востановена 

во корист на сега тужениот со пресуда на судот. Реализацијата на таа пресуда е 
направена во извршна постапка од страна на судот бидејќи сега тужителот тоа не го 
сторил доброволно. 

Со оглед на фактот дека со востановувањето на службеноста тужениот бил задолжен да 
трпи дејствија врз неговиот имот со рушење на оградата и отстранување на насадите, 
независно што тие дејствија се превземени од државен орган, сепак се превземени во 

корист и на барање на сега тужениот и се во функција на реализација на службеноста 
како негово право, при што на тужителот му е причинета штета. Одговорен за надомест 

на ваквата штета е тужениот која е последица од остварувањето на неговото право на 
стварна службеност, па истиот е должен да му ја надомести на тужителот. 

  
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.180/2002 од 23.05.2003 

година. 

  

  
  

СЕНТЕНЦА 

  
  

Доколку Фондот за здравствено осигурување сметал дека тужителката како 

сопственик на приватна здравствена ординација не се придржувала на 

договорените обврски и на таков начин со исплатените средства е причинета штета, 

не ќе може сам да изврши задржување на средствата, а бил должен повраток на 

средствата да го бара во постапка предвидена согласно член 88 и 89 од Законот за 

здравствена заштита.  
  
  

Образложение 
  

Врховниот суд на Република Македонија оценува дека пониските судови правилно 
одлучиле кога го уважиле тужбеното барање на тужителката, што од други причини од 
тие што се изнесени од пониските судови.Во конкретниот граѓанско-правен однос, 

спорно било прашањето дали тужениот – Фондот за здравствено осигурување, откако 
утврдил дека е настаната штета на средства со кој тој управува од страна на здравствен 

работник кој самостојно со личен труд врши здравствена дејност, може сам да изврши 
задржување на средства и на тој начин да се обештети од тужителката или за тоа има 
постапка предвидена во закон. По мислење на овој суд, тужениот не можел сам да 

изврши задржување на средства, поради надоместување на евентуална штета на Фондот, 
бидејќи вакво овластување не е предвидено во Законот за здравствена заштита.Имено, 

согласно член 83 од Законот за здравствена заштита, Фондот за здравствено осигурување 
има право да бара надоместок на штета што му е причинета од организациите или 
работодавачите, ако штетата настанала поради тоа што не дале податоци или што дале 

невистинити податоци за фактите од кои зависи стекнувањето или определувањето на 
обемот на правата од здравствено осигурување. Во член 87 став 2 од Законот за 

здравствена заштита, штетата за која Фондот за здравствено осигурување има право да 
бара надоместок во случаите предвидени со овој закон, ги опфаќа трошоците за 
здравствена заштита, надоместокот на личниот доход и други парични надоместоци кои 

се исплатуваат на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување.Согласно 
член 88 од Законот, при утврдување на правата на надоместок на штета во случаите 

предвидени со овој закон се применуваат одредбите на Законот за облигационите односи. 
Согласно член 89 од Законот за здравствена заштита кога Фондот за здравствено 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 



осигурување ќе утврди дека настанала штета на средствата со кои тој управува, ќе ги 
повика организацијата, работодавачот, заедницата за осигурување имоти и лица и други 

лица кои според овој закон се должни во определен рок да ја надоместат штетата. Ако 
штетата не биде надоместена во определен рок, Фондот за здравствено осигурување 

може да поднесе тужба до надлежниот суд.  

Наведените одредби упатуваат на правото на тужениот да бара надомест на штета во 

случаи кога корисниците на средствата од Фондот му ги причинат со незаконито 
постапување. Меѓутоа, Фондот поради рационалност на постапката е должен писмено да 

се обрати до причинителот на штетата, односно одговорниот за штетата во определен рок 
врз основа на приложени докази, да му ја признае и плати направената штета. Во случај 

во определениот рок причинителот на штетата да не ја надоместил, на Фондот му 
останува право тоа да го стори со поднесување на тужба за надомест на штета до 
надлежниот суд. Доколку тужениот сметал дека тужителката не постапила и не се 

придржувала на условите предвидени во договорот и на таков начин за исплаќање на 
средства од Фондот за кои биле извршени услуги предвидени во договорот или тие не 

биле потврдени со соодветни докази за извршените услуги била причинета штета, бил 
должен да ја повика тужителката во определен рок да ги поврати исплатените средства. 
Во случај, тужителката да не ги поврати средствата во определен рок, тужениот – 

Фондот за здравствена заштита согласно законот не можел сам да изврши задржување на 
средствата, а тоа бил должен да го стори во постапка со тужба пред надлежен су 

 


