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D-r Dragan TUMANOVSKI*1 

 

 

 

NEDOSTATOCI VO SOSTAVUVAWE NA NOTARSKI 
AKTI KAKO OSNOV ZA KAZNENA ODGOVORNOST NA 

NOTAROT 

 

 

           Po istekot na pove}e od 10 godini od voveduvawe na 

notarijatot, odredeni odredbi koi{to navidum se jasni i decidni, 

pretstavuvaat seriozen problem за natamo{noto funkcionirawe na 

notarijatot, gledano od dva sprotivni pravca - razbiraweto na ovie 

odredbi vo ramkite na notarijatot i razbiraweto na ovie odredbi 

nadvor od notarijatot. Mislam deka i vo edniot i vo drugiot pravec 

postojat nedorazbirawa {to sudskata praktika isfrli na videlina 

sostojbi, dilemi i problemi koi{to moraat po sekoja cena da se 

nadminuvaat i vo edniot i vo drugiot pravec, bidej}i frlaat edna 

neprijatna slika za sevkupnosta na notarijatot vo Republika 

Makedonija i, voop{to, za pravniot promet i site drugi postapki vo 

rabotata na notarot. 

                                                      

* D-r Dragan Tumanovski - sudija na Vrhoven sud na Republika Makedonija 
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         Sakam da uka`am na nekolku odredbi od Zakonot koi{to za 

notarite i ne pretstavuvaat nikakva novina, no i samite }e se 

uverite deka toa pretstavuva ne{to za koe{to u{te edna{ treba 

zaedno, vo edna smirena seriozna atmosfera, da se razgleda i da se 

vidat site ovie nedostatoci. 

        Imeno, soglasno so ~lenot 5 od Zakonot za notarijatot, 

opredeleno e deka notarskite raboti se vr{at so primena na 

na~eloto za garantirawe na zakonito vr{ewe na rabotite, odgovorno 

za pri~inetata {teta vo vr{ewe na notarskite raboti, dispozicija i 

nespornost na pravniot odnos, nadzor na zakonitosta vo vr{ewe na 

notarskite raboti i nadomestok za izvr{enata rabota.  

         Soglasno so ~lenot 26 od istiot zakon, kade {to e opredelena 

slu`benata dol`nost na notarot, e uka`ano deka notarot e dol`en 

notarskite slu`beni dejstvija da gi vr{i sovesno, ~esno i 

nepristrasno vo soglasnost so Ustavot i zakonite na Republika 

Makedonija i so ratifikuvanite me|unarodni dogovori i da gi 

za{tituva interesite na strankite. Notarot e dol`en da odbie 

slu`beno dejstvie koe e sprotivno na Ustavot i zakonot i 

ratifikuvanite me|unarodni dogovori, javniot red i mir i Kodeksot 

na profesionalnata etika i moral. Notarot ne smee da posreduva pri 

sklu~uvawe pravni raboti ili vo vrska so niv da dade garancija ili 

da dade drugo obezbeduvawe za strankata. Odredbite na ovoj zakon se 

odnesuvaat na lica koi se vraboteni kaj niv i tie se dol`ni da se 

gri`at i da ne vr{at takvi raboti.  

          Soglasno so ~lenot 28, opredeleno e deka notarot ne smee bez 

opravdani pri~ini da odbie prezemani slu`beni dejstvija. Notarot 
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ne smee da prezeme nitu slu`beni dejstvija so lice koe znae ili mora 

da znae deka postoi zakonska pri~ina poradi koja liceto e 

nesposobno da prezeme ili da sklu~i opredelena pravna rabota. 

Notarot }e odbie prezemeni slu`beni dejstvija ako strankite 

nemaat uredno ovlastuvawe vo soglasnost so propisite so koi e 

uredeno prezemaweto na takvoto dejstvie2. 

 Ponatamu, vo odredbata na ~lenot 46 e opredeleno deka 

ispravite za pravnite raboti vrz osnova na koi se vr{i prenos na 

pravoto na sopstvenost za fizi~ka delba na nedvi`nost, odnosno 

razmena na nedvi`nost, notarot gi potvrduva soglasno so odredbite 

na ovoj zakon, samo ako prethodno utvrdi deka se ispoleneti uslovite 

za postapkata predvidena so posebni zakoni, vo sprotivno }e postapi 

soglasno so ~lenot 28 stavovi 2 i 3 na ovoj zakon. Vo stavot 2 e 

predvideno deka ako e vo pra{awe potvrduvawe ispravi ili vrz 

osnova na koi se vr{i prenos na pravoto na sopstvenost, fizi~ka 

delba na nedvi`nost, odnosno razmena na nedvi`nost, kako i ako edna 

od dogovornite strani se javuva Republika Makedonija, notarot e 

dol`en da ispita dali e dobieno mislewe od javniot pravobranitel, 

a dokolku za predmetnata isprava ne e dobieno mislewe od javniot 

pravobranitel, notarot za toa }e go izvesti javniot pravobranitel i 

}e go odlo`i potvrduvaweto na ispravata, dodeka ne bide dadeno 

misleweto, a najdocna vo rok od 30 dena, a ako javniot pravobranitel  

ne dade mislewe vo opredeleniot rok, notarot }e izvr{i 

potvrduvawe na ispravata kako da e dadeno mislewe. 

                                                      
2 Zakon za notarijatot „Slu`ben vesnik na RM“ br. 55/07, 86/08 



D-r Dragan Tumanovski 

16 

 Ispravite potvredeni sprotivno na oderedbite od ovoj ~len 

nemaat sila na javna isprava i se smetaat za apsolutno ni{tovni. 

 Vo odredbata od ~lenot 55 to~ka g e opredeleno deka 

notarskiot akt treba da sodr`i izjava na notarot za na~inot na koj 

go utvrdil identiteot na strankite i u~esnicite i, ~lenot 56, koga 

notarskiot akt e apsolutno ni{toven, e opredeleno deka ne se 

po~ituvani odredbite od ~lenot 55 stav 1 to~ka b, v, g , i z na ovoj 

zakon. 

 Isto taka, problemati~no e pra{aweto na ~lenot 63 to~ka 5, 

pri zaverka na potpisot, kade notarot e zadol`en da ja zapoznae 

strankata deka se potvrduva samo potpisot, no ne i sodr`inata na 

ispravata i definitvno ~lenot 76 kade e uredeno pra{aweto na 

polnomo{no. Vo postapka pred notarot za pravni raboti za koe toa 

po zakon e dozvoleno, u~esnikot mo`e da prezeme dejstvie preku 

polnomo{nik, dokolku istiot prilo`i uredno polnomo{no. Za 

pravnite raboti od stavot 1 na ovoj ~len, so koj se vr{i raspolagawe 

i optovaruvawe na imotot na vladetelot, polnomo{noto mora da 

bide specijalno, izre~no da bidat navedeni dejstvijata koi mo`e da 

gi prezeme polnomo{nikot, a osporenata i ukinata odredba od 

Ustavniot sud isto ne mo`e da bide postara od tri meseci. 

 Glavno, tie se odredbite od Zakonot vo koj{to pri konkretno 

rabotewe na notarot se povikuvaat organite na dr`avnata prinuda i 

smetaat deka koga utvrduvaat krivi~na odgovornost na notarot, ja 

tolkuvaat na na~in koj{to e neprimeren, nesekojdneven i 

predizvikuva neosnovani obvinuvawa, a od druga strana 

nepo~ituvaweto na ovie odredbi od Zakonot dovede do niza postapki 
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koi{to se vo procedura ili ve}e se izre~eni pravosilni osudi. Kade 

e problemot? 

 Ako notarskite raboti se vr{at so primena na na~eloto na 

garantirawe zakonito vr{ewe na rabotite, toa podrazbira 

sekojdnevno, makotrpno sledewe na celokupnata pravna 

problematika, li~nosta na samiot notar od aspekt na zakonito 

vr{ewe na rabotite, {to e visok prag na odnesuvawe, priznale ili 

ne, {to se bara od strana na notarot, a toa zna~i ponatamo{na 

odgovornost za pri~inetata {teta vo vr{ewe na notarskite raboti, 

dispozicii na pravniot odnos, nadzor na zakonitosta vo vr{eweto na 

notarskite raboti i nadomestok za izvr{enite raboti. No, da se 

dobie poslednoto, verojatno vo nekoi postapki koi{to se vo sudska 

procedura, se preskoknuvaat site ovie raboti. Na~eloto e 

zagarantirano za zakonito vr{ewe na rabotite, odgovornost za 

pri~inetata {teta, dispozicijata i nespornost na pravniot odnos, 

nadzor na zakonitosta, a treba da se dojde do nadomestok za 

izvr{enata rabota. Mislam deka pove}e ne e potrebno da se 

elaborira toa ponatamu. 

 Postoi odredba koja{to se zanemaruva ili se tolkuva na 

na~in koj e neprimeren, a od druga strana, se tolkuva i na na~in 

koj{to organite na progonot, ~lenot 26 to~ka 2, go vrzuvaat so 

celokupnata krivi~na odgovornost na notarot.  Tamu se veli deka 

notarot e dol`en da odbie slu`beno dejstvie sprotivno na Ustavot i 

na Zakonot, ratifikuvanite  me|unarodni dogovori i javniot red i 

mir, kako i Kodeksot na profesionalnata  etika i moral. 
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 Prvata dilema se vospostavuva na nekolku nivoa. Prvata 

re~enica govori deka toa e sprotivno na Ustavot i na Zakonot. Toa e 

definitivno eden {irok dijapazon vo odnos na odbivaweto na 

slu`benoto dejstvie na Ustavot, na Zakonot, na me|unanrodnite 

dogovori koi{to se i standard vo odnos na postapuvaweto na 

sudijata. So sprotivno postapuvawe od ova se ureduva postapkata za 

odgovornost na sudijata. Ponatamu, pra{aweto na javniot red i mir i 

Kodeksot na profesionalnata etika i moral gledano odnadvor ima 

seriozni nedorazbirawa {to se na {teta na notarite. Zna~i, dali 

notarot mora i mo`e da odgovara za vtorata re~enica od aspekt na 

krivi~na odgovornost koga }e gi povredi pravilata na javniot red i 

mir i Kodeksot na profesionalnata etika i moral? Koi se tie javen 

red i mir i vo koj dijapazon mo`e da mu se prepi{e toa, zna~i e 

pra{awe na tolkuvawe na odreden organ koj{to nema jasen standard 

koga javniot red i mir so odbivaweto e povreden ili toa e storeno so 

prezemaweto na dejstvieto. 

 Od druga strana, vo ~lenot 28 stav 3 se veli deka notarot }e ja 

odbie prezemanata slu`bena dol`nost dokolku strankite nemaat 

uredno ovlastuvawe soglasno so propisite so koi e uredeno 

prezemaweto na takvoto dejstvie. Ovie dve odredbi od ~lenot 26 stav 

2 i ~lenot 28 stav 3 korespondiraat i vospostavuvaat eden seriozen 

balans  koj{to vo ~lenot 26 stav 1 e opredeleno deka notarot e 

dol`en slu`benite dejstvija da gi vr{i sovesno, ~esno i 

nepristrasno soglasno so Ustavot i Zakonot na Republika 

Makedonija, ratifikuvanite me|unarodni dogovori i da gi 

za{tituva interesite na strankite. 
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 Dali e pra{aweto vo odnos na pozicijata na notarot kako toj 

da se za{titi, ako se ima predvid deka toj raboti od aspekt na 

na~elna dispozicija i deka toa e interes na strankata i za{tita na 

interesot na strankata? Zna~i, toa ne smee da se tolkuva kako vo 

nekoi postapki koi{to se na {teta na notarite deka notarot 

postapuval taka, no zaboravil deka taa negova za{tita i interesot 

na strankite treba da se pravat vo soglasnost so Ustavot i Zakonot 

na Republika Makedonija i ratifikuvanite me|unarodni dogovori. 

 Od druga strana, za sè {to organite na progon smetaat deka 

notarot pogre{il, ne poznavaj}i ja celinata na zakonot i drugite 

zakoni, toa go stavaat vo odredbata na ~lenot 28, kade notarot bil 

dol`en da odbie prezemena sodr`ina, dokolku strankite nemaat 

uredno ovlastuvawe, ili od ~lenot 26 stav 2, i sega pri ovie 

ovlastuvawa, doa|ame do nepotrebni nedorazbirawa koi treba da se 

ras~istat na najvisoko nivo po ova pra{awe na site temi i dilemi 

{to bea prisutni i bea opredeluvani na na~in koj[to se tolkuva{e 

arbitrarno. Ponatamu, odredbata od ~lenot 46 govori za odredeni 

nedostatoci i propusti, no tie ne mo`at da bidat ni{to pove}e, nitu 

pomalku apsolutni propusti na strana na notarot. No, pra{aweto e 

dali koga javniot pravobranitel ne dava mislewe vo opredeleniot 

rok, notarot }e go izvr{i potvrduvaweto na ispravata kako da e 

dadeno takvo mislewe? 

 Za normalen ~ovek, za normalni postapuvawa, sè e jasno, no 

pra{aweto e dali podolg vremenski period, kako i na koj na~in vo 

sevkupnata dokumentacija toa mo`e da bide vo za{tita na 

postapuvaweto na samiot notar, koga praktika govori deka javniot 
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pravobranitel te{ko mo`e da ja sledi taa dinamika na davawe 

mislewa vo toj opredelen rok. Verojatno praktikata ponatamu }e 

isfrli drugi i sli~ni pra{awa. 

Definitivno, vo odredbata od ~lenot 55 se veli deka vo 

sodr`inata na notarskiot akt treba da ima izjava na notarot na 

na~inot na koj go utvrdil identitetot na strankite u~esnici. 

Obi~no toa se tolkuva deka toa e prost uvid vo identifikaciskite 

dokumenti i deka toj uvid notarot mo`e da go izvr{i kade saka, koga 

saka i sl. Ovaa odredba na notarite, poglednato odnatre, e jasna, no 

ovaa odredba pogledano odnadvor podrazbira edno sredno re{enie, 

zna~i  u~esnicite moraat da bidat prisutni li~no, za da se vleze vo 

dejstvieto i da se utvrdi identitetot na strankite i na u~esnicite. 

Toa ne podrazbira kakvi bilo prethodni ili dopolnitelni 

identifikacii vo koi od strana na notarite se vr{at propusti i 

doa|a do nesakani dejstvija koi se prisutni. 

Se zaborava deka strankite povtorno ne doa|aat, se izigruva 

doverbata {to ja poka`al notarot vo odnos na razbiraweto  i, vtoro, 

toa se fakti  {to se nepopravlivi. Strankata mo`e da po~ine vo 

me|uvreme, da zagine vo soobra}ajna nesre}a ili sl. i sodr`inata na 

notarskiot akt da bide takva kako {to ne treba da bide. 

^lenot 56 go opredeluva toa kako apsoluten ni{toven akt, a 

vo to~kata g se veli deka ne se po~ituva odredbata od ~lenot 55 stav 1 

to~ki b, v, g  i z na ovoj zakon. 

Ponatamu, pra{aweto na ~lenot 63 to~ka 5, priznavaweto 

potpis, notarot e dol`en da ja zapoznae strankata deka se potvrduva 

samo potpisot, no ne i sodr`inata na ispravata. Mislam deka se 
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vodat nekolku postapki okolu ova pra{awe koe ima stra{ni 

nedorazbirawa, ne od strana na notarite, tuku od strana na organite 

na progonot koi im stavaat na notarite tovar za koj{to Zakonot ja 

ras~istil taa dilemma, a definitivno toa govori  za apsolutno 

nerazbirawe na ovoj vid. Definitivno strankite taka gledaat na 

rabotata, {tom notarot stavil potpis, zna~i taa rabota e 

verifikuvana so celosna zakonitost na odnosi i postapuvawe. 

Verojatno pogre{ni tolkuvawa predizvikuva i stavot 4, a toj 

ne e odgovoren za sodr`inata na pismenoto uka`uvawe, nitu e 

dol`en da ispituva dali u~esnicite se ovlasteni za taa pravna 

rabota. Mislam deka vo nekoja idna izmena na Zakonot, ova pra{awe 

treba definitivno da se trgne kako formulacija, bidej}i e na {teta 

na pravnata sigurnost vo odnos i na bitnosta na zaverkata na 

dokumentot {to go zaveril notarot, kako zaverka na potpis. 

Sigurno nedorazbirawa ima i vo ~lenot 76 vo postapkata pred 

notar za pravni raboti za koi toa spored zakon e dozvoleno, kade 

u~esnikot mo`e da prezeme dejstvie preku polnomo{nik, dokolku 

istiot prilo`i uredno polnomo{no. Ova e odredba koja e jasna i koja 

ne sozdava dilemi, no poglednato odnadvor, ima seriozni 

nedorazbirawa, za {to Ustavniot sud mora{e da intervenira so 

odlukata U. br.170/2007 od 30.01.2008 godina koga gi ukina zborovite 

„da ne bide postaro od tri meseci“3. Vo sodr`inata na odlukata, ako 

se pogledne vnimatelno, Ustavniot sud uka`al na mnogu su{testveni 

pra{awa  {to treba da se po~ituvaat i razberat.  

                                                      
3 U. br.170/07 od 30.01.2008 „Slu`ben vesnik na RM“ 
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Vo analizata na odredbite od Zakonot za notarijatot, sudot 

utvrdil deka zakonodavecot gi normiral postapkite pred notarot i 

notarskite akti koga tie pretstavuvaat izvr{na isprava na 

strankite. Povrzanosta na notarskiot akt strankata, kako 

vlastodavatel na polnomo{no ili na drugo lice i drugata strana vo 

pravnoto delo i izvr{nosta na notarskiot akt se elementi koi 

spored sudot nerazdelno mora da se razgleduvaat vo kontekst na 

Zakonot za obligaciski odnosi, zaradi sledewe na principot na 

vladeewe na pravoto vo pravniot poredok vo Republika Makedonija, 

od aspekt dali vremenski ograni~enata va`nost na polnomo{noto 

spored silata na zakonot go doveduva vo pra{awe navedeniot ustaven 

princip i drugi normi od Ustavot.  

Spored odredbite od Zakonot za obligaciski odnosi, 

polnomo{noto se definira kako ovlastuvawe za zastapuvawe {to 

vlastodavecot, so pravna rabota, mu go dava na polnomo{nikot i 

formata propi{ana so zakon za nekoj dogovor ili za nekoja druga 

pravna rabota va`i i za polnomo{nikot za sklu~uvawe na toj 

dogovor. 

Pritoa, polnomo{nikot mo`e da gi prezeme samo onie pravni 

raboti za ~{to e ovlasten, a vlastodavecot mo`e po svoja volja da go 

stesni ili da go otpovika polnomo{noto. Isto taka, polnomo{noto 

prestanuva so prestanok na pravnoto lice kako polnomo{nik, ili po 

smrtta na polnomo{nikot ili so prestanok na pravnoto lice kako 

davatel ili po smrtta na liceto koe go dovel vlastodavecot, osven 

ako zapo~natata rabota ne mo`e da se prekine bez {teta za pravnite 
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subvencii ili ako polnomo{noto va`i i vo slu~aj na smrt na 

davatelot, po negovata volja ili so ogled na prirodata na rabotata. 

Trgnuvaj}i od analizata na ustavnite zakonski odredbi, sudot 

utvrdil deka so opredelbata na osporeniot ~len 76 stav 2 od Zakonot 

za notarijatot, va`nosta na polnomo{noto trae 3 meseci koga vo 

postapkata pred notarot strankite, so pravna rabota, vr{at 

raspolagawe i utvrduvawe so imot, se povreduvaat odredbite na 

~lenot 8 stav 1 alinei 3, 5 i 7 od Ustavot, koj se odnesuva na vladeewe 

na pravoto, pravnata za{tita na sopstvenicite, slobodata na pazarot 

i pretpriemni{tvoto. Vo ~lenot 30 stav 1 se garantira pravoto na 

sopstvenost i pravoto na nasleduvawe  i  nikako ne mo`e da mu bide 

odzemena ili ograni~ena sopstvenosta i pravoto koe proizleguva od 

nea, osven da se raboti za javen interes utvrden so zakon, kako i 

spored ~lenovite 55 stav 1 i 58 stav 1 od Ustavot, so koi se garantira 

slobodata na pazarot i pretriemni{tvoto i sopstvenosta i trudot, 

koi se osnova za upravuvawe i u~estvo vo odlu~uvaweto. 

Ova e taka poradi toa {to ovie ustavni odredbi ne davaat 

ustaven osnov za zakonodavecot bez postoewe javen interes da se 

regulira po sila na zakonot ograni~uvawe na pravoto na gra|aninot, 

da raspolaga so sopstvenosta, odnosno da prezeme pravni raboti so 

koi }e vr{i raspolagawe i optovaruvawe na imotnata sopstvenost, 

sami ili preku polnomo{nik, vo postapki pred notar vo vreme i na 

na~in koi tie }e gi opredelat. 

Spored toa, sudot utvrdi deka so pravnata va`nost za 

izvr{uvawe na notarskiot akt za imotnite dela na koi se odnesuva 

~lenot 76 od Zakonot za notarijatot, vsu{nost su{tinski se doveduva 



D-r Dragan Tumanovski 

24 

vo pra{awe isklu~ivo od namerata na zakonodavecot da se me{a vo 

vremetraeweto na polnomo{noto, kako vo stavot 2 od navedeniot 

~len na zakonot, sprotivno od voljata na subjektot na pravoto. 

Pritoa, treba da se ima predvid deka vlastodavatelot, dejstvuvaj}i 

vo domenot na svojot imoten praven interes, mo`e da go stesni i da go 

otpovika polnomo{noto i da rakovodi so dejstvija povrzani so 

vremetraeweto na polnomo{noto vo dogovor so liceto koe e 

polnomo{nik i vo zavisnot od uslovite koi se dozvoleni spored 

zakon za prezemawe na dejstvijata preku polnomo{nikot. 

Ottuka, sudot utvrdi deka osporenosta na ~lenot 76 stav 2, vo 

delot na istoto, ne mo`e da bide postara od tri meseci, {to spored 

Zakonot za notarijatot ne e vo soglasnost so Ustavot. 

Navistina e jasna  i konkretna odlukata na Ustavniot sud 

definitivno da ja ras~isti dilemata okolu pra{aweto {to e von 

na{iot praven promet. Dosta postapki po ovoj osnov na neosnovani 

obvinuvawa se na {teta na davatelite ili pra{aweto na povikuvawe 

ili stesnuvawe na polnomo{noto e pra{awe i na vreme vo koe 

notarite mora da bidat vnimatelni na slednata obvrska vo odnos na 

upotrebata na vakvoto izdadeno polnomo{no, legalno so odreden 

datum i vreme, koga strankite go zloupotrebuvaat istoto vo odnos na 

slu~uvawata na ovie pravni dela, mo`no e za takvoto povikuvawe i 

stesnuvawe da se odi pred drug organ ili pred drug notar ili pred 

diplomatsko-konzularno prestavni{tvo, a so toa da ne se izvesti 

opolnomo{tenoto lice, a so toa da go dovede notarot vo edna 

nezavidna polo`ba za {to ima nekolku raboti vo odnos na 

postapuvaweto spored baraweto. Za sre}a, ima neobvineti notari, no 
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obvineti lica, koi{to se obiduvaat na ovoj na~in da poka`at i da 

doka`at deka vo momentot na sklu~uvaweto na pravnoto delo liceto 

koe{to bilo opolnomo{teno nema takvo ovlastuvawe, odnosno bilo 

otpovikano od takvoto polnomo{no. So toa polnomo{no, vo obem vo 

koj{to e dadeno, imame slu~aj na prodavawe nedvi`nost na edno, 

drugo, treto, ~etvrto ili petto lice. 

Sakam da uka`am deka u{te ako se vleze vo nekoja seriozna 

dlabinska analiza, }e dojdeme do pra{awa koi{to gi postaviv kako 

elementarni tezi na samiot po~etok. Koe e nedorazbiraweto na 

neznaeweto i nesposobnosta vo ramkite na notarijatot, a koe e 

nedorazbiraweto, neznaeweto i nesposobnosta na notarijatot, no 

definitivno, ako sfatite ili ako se sfati ili jasno opredeli deka 

sepak korist od strana na notarot ili na notarijatot nema, dvojna e 

{tetata vo odnos na vakvo ili onakvo odnesuvawe i zatoa so ova ne 

sakam da bidam nitu pogre{no razbran, tuku sakam da uka`am, da 

osvetlam nekoi re{enija i odredbi od zakonot koi{to vo sudskata 

praktika se pojavuvaat kako pogre{no tolkuvawe na organite na 

progonot sprema notarijatot ili voop{to, gledaweto na gra|anite 

sprema notarijatot, no ima i indikacii koi{to upatuvaat na vakvi 

ili sli~ni odnesuvawa i postapuvawa vo ramkite na notarijatot. 

Zna~i, vreme e ova pra{awe vo nekoja bliska idnina u{te edna{ da 

se razgleda i da se vidat serioznite nedorazbirawa {to postojat vo 

tie segmenti, a definitivno doveduvaat do sostojba na neosnovan 

progon na {teta na notarijatot, odnosno na poedinecot, na notarot, 

izrazena vo postapkata.    
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Ph.D Dragan Tumanovski, Judge of the Supreme Court of Republic of 
Macedonia 

 

S U M M A R Y 

 

It’s been 10 years since the introduction of notary and still some 
certain provisions that appear to be clear and precise present serious 
problem for further functioning of the notary evaluating it by two different 
points of view, understanding of these provisions within and outside the 
frames of the notary. I think that in either direction certain shortcomings 
exist that the judicial practice point out on surface and that are certain 
conditions, dilemmas and issues that should be  overcome in either 
direction because they throw unpleasant image of the whole notary in the 
Republic of Macedonia as well as in the other procedures in the notaries 
performance. 

 

I want to point out on some provisions of the law that do not present 
novelty for the notaries, however you should be convinced that this issue 
present something that must be reviewed together one more time and to 
see all these shortcomings. 

Namely, in compliance with article 5 of the law on notary it is determined 
that the notary acts are performed by application of the principle to 
guarantee lawfully performing of the notary acts, accountability of the 
caused damage during performing of notary acts, disposition and in 
undisputable of the legal relation, monitoring of the lawfulness in 
performing in the notary acts and compensation for the job that has been 
done. 

In compliance with the article 26 of the same law, where the official duty 
of the notary is determined, it is point out that the notary is obliged official 
notary acts to be performed conscientiously, honourly and unbiassly in 
compliance with the Constitution and laws of the Republic of Macedonia 
and by ratified international agreements and to protect the interest of the 
parties. Notary is obliged to reject official act that is contrary of the 
constitution, the law, ratified international agreements, public law and 
order and the code of professional etics and moral. Notary is not allowed 
to intervene in concluding legal issues оr to give guaranty or other 
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insurances of the party. The provisions of this law are for their employees 
and they are obliged to take care of their employees.  In compliance with 
the article 28, is determined that notary is not allowed to reject certain 
official acts without justified reasons. Notary is not allowed to undertake 
official acts with persona who know or must know that there is legal 
reason and as a result the person is incompetent to undertake or 
conclude specific legal issue. Notary will reject official acts if the parties 
do not have valid authorization in compliance with the regulations that 
determine undertaking of such an act.  

Furthermore, in the provision in the article 46 is determined that the 
documents of legal acts based upon the transfer of the right of ownership 
for physical division of property, change of property, notary confirms it in 
complains of the provisions of this law only if he determines previously 
that the conditions for the procedure are repleted.  Foreseen by specific 
laws or he will act in compliance with the article 28 paragraphs 2 and 3 of 
this law. In the paragraph 2 is forseen that if it is a issue, confirmation of 
documents that are use for transfer of the right or ownership, physical 
division of property, change of property and if one of the parties is 
Republic of Macedonia, notary is obliged to examine if an opinion is 
provided by the Public Attorney and if such an opinion is not provided for 
that document, notary has to report that to the Public Attorney and will 
postpone the confirmation of that document as long as that opinion is not 
provided, but not more than 30 days and if the Public Attorney does not 
provide the notary with the opinion in the determined  time frame, notary 
will make a confirmation of the document in the same way as that opinion 
is provided.  

The documents that are confirmed contrary to the provisions of this 
article do not have legal force of a public document and are being 
considered absolutely nullitive.  

In the provision of the article 55 line g is determined that notary act 
should contain a statement of the notary for the modality that the identity 
of the parties and the participants is determined and in article 56 when 
the notary act is absolutely nullitive is determined that the provisions from 
article 55 paragraph 1 line b, c, d and I of this law are not respected.  

The issue of article 63, line e is thorny as well, during the verification of 
the signature where notary is obliged to brief the party that only the 
signature will be confirmed and not the context of the document and the 
article 76 where the issue of authority is regulated. When the law allows 
that in the notary procedure the party can undertake an action through 
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authorized person, if he appends the power of authority. For legal issues 
of paragraph 1 of this article the power of authority must be special and 
the planned actions that should be undertaken by the authorized person 
have to be quoted and the disputed and abolished provision by the 
Constitutional Court can not be older than three months.  
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D-r Dragan Tumanovski – juge de la Cour Suprême de la République de 
Macédoine  

 

Les défauts dans la rédaction des actes notaires –  

une base de responsabilité pénale du notaire 

 

Dix ans après l’introduction du notariat il existe toujours des 
dispositions claires et nettes qui représentent un problème sérieux pour 
le fonctionnement du notariat dans deux sens contraires – la 
compréhension de ces dispositions dans le cadre du notariat et la 
compréhension de ces dispositions en dehors du notariat. Je pense que 
dans les deux sens il existe des malentendus qui apparaissent avec la 
pratique judiciaire. Il s’agit des situations, des dilemmes et des 
problèmes qui doivent être surmonter à tout prix puisqu’ils donnent une 
mauvaise image à l’ensemble du notariat en République de Macédoine.  

Je voudrais faire remarquer certaines dispositions de la Loi dont pour les 
notaires ne représentent aucune nouvelle mais leurs défauts doivent être 
examinés dans une atmosphère agréable.  

Avec l’article 5 de la Loi sur le notariat est prévu que les affaires du 
notaire s’exercent avec l’application de la disposition sur la garantie de 
l’exerce des travaux dans le cadre des lois, la responsabilité sur le 
dommage provoqué, la surveillance de la légalité dans l’exécution des 
affaires notaires et l’indemnité pour le travail accompli.  

Conformément à l’article 26 de la même Loi, il est indiqué que le notaire 
est obligé d’accomplir ses obligations consciencieusement, honnêtement 
et équitablement en conformité de la Constitution, des lois de la 
République de Macédoine et des traités internationales ratifiées. Le 
notaire est obligé de refuser des activités professionnelles qui ne sont 
pas en conformité avec la Constitution, les lois et le Codex éthique et 
moral. Le notaire ne peut pas être intermédiaire dans la conclusion des 
contrats relatifs aux affaires juridiques. Les dispositions de cette loi sont 
destinées aux personnes employées chez le notaire et elles sont 
responsables de ne pas exercer ce type d’affaires.  
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Conformément à l’article 28, le notaire ne doit pas refuser des activités 
professionnelles sans avoir des motifs justifiés. En plus, le notaire ne doit 
pas exercer des activités professionnelles relatives aux personnes 
incapables de conclure une affaire juridique. Le notaire refusera 
d’accomplir des affaires professionnelles dans le cas où les clients n’ont 
pas une autorisation valable en conformité des règlements proscrits pour 
ce type d’activité.  

Avec la disposition de l’article 46 il est prévu que les documents pour les 
affaires juridiques relatives au transfert du droit de propriété et le 
partage des biens, c.à.d. l’échange des biens, le notaire ne les confirme 
conformément aux dispositions de cette loi que dans le cas où il vérifie la 
présence de tous les conditions nécessaires pour cette affaires. Au 
contraire, il procédera conformément à l’article 28 les paragraphes 2 et 3 
de la Loi. Dans le paragraphe 2, il est prévu de vérifier les documents 
nécessaires et si une des parties contractantes est la République de 
Macédoine, le notaire est obligé d’obtenir un avis de l’ombudsman dans 
un délai de 30 jours avant de vérifier les documents. Si l’ombudsman ne 
délivre pas un avis dans le délai prévu, le notaire  vérifie les documents 
sans cet avis.  

Les documents vérifiés contrairement aux dispositions de cet article n’ont 
pas un caractère de document public et ils sont nuls.  

Dans la disposition de l’article 55 point (d) il est déterminé que l’acte 
notaire doit contenir une déclaration du notaire sur la manière dont il a 
vérifié l’identité des clients et des participants. Dans le cas où les 
dispositions de l’article 55 paragraphe 1 les points b, c, d ne sont pas 
respectées, l’acte notaire est nul (article 56 de la Loi).  

En outre, la question de l’article 63 point 5 est problématique, puisque le 
notaire est obligé de faire connaissance au client qu’il ne vérifie que la 
signature et pas le contenu du document. Avec l’article 76, il est 
déterminé la question de la lettre de procuration. Dans la procédure 
devant le notaire, le participant peut réagir  à travers un mandataire si 
celui-ci possède une procuration légale. Pour des affaires immobilières la 
procuration doit être spéciale avec une claire notion des activités 
autorisées au mandataire.   
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Д-р Фиданчо СТОЕВ1 

    

ПОСТАПУВАЊЕ НА НОТАРОТ   

ПО ПРЕДЛОГОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  РЕШЕНИЕ  

СО КОЕ СЕ ДОЗВОЛУВА ИЗВРШУВАЊЕ  

ВРЗ ОСНОВА НА ВЕРОДОСТОЈНА ИСПРАВА 

    

 

Knigite se napi{ani  

ne za da im veruva{ 

                                                                  tuku za da rasuduva{ vrz niv. 

(Umberto Eko) 

 

 

 

 

 Со новото јавно овластување на нотарите za donesuvawe 

re{enie so koe se dozvoluva izvr{uvawe na pristignato pari~no 

pobaruvawe, vrz osnova na verodostojna isprava, so непосредно 

обраќање на doveritelite до nив, и претходно со овластувањето за 

спроведување на оставинските постапки-како повереници на судот и 

другите (поделени) овластувања со судовите (договор за доживотна 

                                                      
1 Д-р Фиданчо Стоев-судија на Врховен суд , во пензија 
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издршка, договор за распределба на имот за време на живот, 

реализација на заложно право) се направи исчекор во афирмација 

на положбата и улогата на нотаријатот како институција во 

правосудниот систем на државата.  

            Ова проширување на обемот и видот на јавни овластувања ја 

става нотарската служба пред нови предизвици, затоа што во секој 

современ правен поредок, нормално и логично е да се бара и да се 

воспоставува баланс меѓу правата и должностите, поточно меѓу 

овластувањата и одговорностите. Тоа бара не само да се заострат 

условите и критериумите за пристап до нотарската дејност особено  

преку принципот на конкурентност, туку и да се преиспита основот 

за бројот на нотарите во државата, не поаѓајќи претежно само од 

потребата од брзо вршење на нотарските работи, туку и од 

етаблирање на еден систем на постапно стажирање и оспособување 

на нотарите за успешно и квалитетно вршење на нотарските 

службени дејствија кои опфаќаат сé посложени правни работи. 

Притоа, би требало се повеќе да доаѓа до израз  и  практиката за 

индивидуална грижа и одговорност  на нотарот за своето постојано 

стручно усовршување, потпирајќи се на помошта и активностите 

што ги презема и ќе ги преземе Нотарската комора. 

            Za izvr{uvawe na ova javno ovlastuvawe na notarite, 

upotrebeni se brojni pravni poimi добро би било ako секогаш  се 

има предвид nivnoto zna~ewe. 
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 Во последните  десетина години, во процесот  на 

хармонизација на националното законодавство со меѓународното 

право, нашиот законодавец постапно го прифати меѓународниот 

стандард на законодавната техника-во делот на општи одредби-да 

даваат дефиниции-објаснување на суштината на употребените 

правни изрази, - поими во одделен закон, односно определување 

на нивното значење. 

 Со тоа им се овозможува и олеснува на физичките и правните 

лица, а особено  на службените лица кои го применуваат законот, 

правилно да ја разберат смислата,идејата на законот, неговите начела 

и интенции  во одделни конкретни одредби, што е исклучително 

важно при подведувањето на одреден правен однос или прашање под 

одредена правна норма (одредба). 

 Така, во поново време се определува, дефинира значењето на 

употребените изрази vo pove}e zakoni: Законот за катастар на 

недвижности, Закон за заштита на личните податоци, Закон за 

спречување на перење пари, Закон за слободен пристап на 

информации од јавен интерес и многу други. Vo Законot за 

нотаријатот не се дефинирани употребените изрази, pa веројатно 

zaтоа ne samo kaj strankite tuku i vo po{irokata stru~na javnost, 

тешко se razbiraat i tolkuvaat upotrebenite правни изрази, a 

istoto nedovolno e storeno i vo Zakonot za izvr{uvawe, osobeno na 

primer za poimot "verodostojna isprava", dopu{ten, ureden , 

dozvolen i drugi. 
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 Но се разбира, остануваат незаменливи соодветните учебници 

што професорите ги издаваат во одделни области, како на пример  

проф.Арсен Јаневски кој во 2009 година издаде Граѓанско-процесно 

право (книга прва-парнично право), кој во предговорот ja naglasuva 

pотребата за системско проучување и објаснување на процесно-

правните поими и институти во духот на новото процесно време 

kako i dvostraniot na~in na ostvaruvawe na gra|ansko pravnite 

odnosi, interesi i prava: "Идеал на секоја држава  е нејзиниот 

граѓанскоправен поредок да се остварува спонтано и без 

нарушување, а тоа подразбира самоиницијативно, доброволно и 

спонтано однесување на правните субјекти во согласност со 

правните норми, а во спротивно ќе изостане примарната ефикасност 

на граѓанско-правните норми и на сцена ќе настапи нивната 

секундарна ефикасност, што подразбира нивно присилно 

остварување-однosno на сцената настапува механизмот на 

граѓанската постапка". 

 Токму новото овластување на нотарите во врска со pari~nite 

pobaruvawa или поточно овластувањето на нотарите да донесуваат 

решенија за дозвола за извршување врз основа на веродостојна 

исправа, koja se odnesuva na pristignato pari~no pobaruvawe, е во 

функција на таа идеја - за нормаlно-неспорно одвивање на правниот 

живот - што значи "примарна ефикасност на граѓанскоправните 

норми". 
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 Во овој контекст, ако се имаат предвид севкупните јавни 

овластувања на нотарите и постојаното нивно проширување во 

правниот поредок на државата, би можело да се каже дека posle 

sudovite, нотарите стануваат основни носители на 

"правораздавањето" ако на тој правнополитички поим  му се даде 

пошироко значење и содржина, а не се сведе само на спорните 

правни однoси, односно како функција на судовите кои како 

носители на судската власт утврдуваат што е право а што неправо, 

однoсно изрекуваат правда. Nотарskoto " pravorazdavawe" se 

izrazuva vo negovite slu`beni ovlastuvawa i dol`nosti da 

составува  нотарски акт според законот  i во рамките на законот ili 

da врши  другi правнi уslugi со коi се re{avaat nesporni pravni 

raboti ili se  уредуваат односите меѓу физичките или правните 

субјекти кои добиваат легалитет и важност во правниот живот. 

             Дотолку повеќе што нотарите се повеќе со нивната улога и 

функција - како повереници  на судовите-непосредно и 

функционално се доближуваат до судската власт, поточно попримаат 

одредени елементи на судската функција, особено сега кога нивното 

решение за дозвола на извршување врз основа на веродостојна 

исправа станува основ за присилно извршување, односно добива 

исто правно значење и вредност како и судската одлука донесена од 

носителите на судската власт и одлуката донесена во управна 

постапка од носителите на извршно-управната власт. Ова 

доближување на нотарската функција во sфerata na присилното 

извршување до судската и управната функција, не значи нивно 
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изедначување, зашто останува онаа гранична црвена линија дека со 

решението за дозвола за извршување и тоа само врз основа на 

веродостојна исправа, се решава правниот оdnos само ако е неспорен 

односно до фазата на неспорност . Inaku vo princip шtom ova javno 

ovlastuvawe na notarite e utvrdeno vo Zakonot za izvrшuvawe 

odnosno vo ramkite na pravniot institut izvrшuvawe, i toa so 

posebni-specijalni odredbi, logi~no e notarite da se pridr`uvaat 

pred se do niv, a potoa ako e potrebno i do drugite odredbi od ovoj 

zakon kako i soobrazno da gi primenuvaat odredbite od Zakonot za 

parni~na postapka, na шto upatuva ~len 10 od Zakonot za 

izvrшuvawe. 

 Битен и почетен услов за правилно постапување на нотарот 

при приемот на секој конкретен предлог за донесување решение со 

кое се дозволува извршување, е да ги има предвид и да не ги 

занемари одредбите од членовите  16-а, 16-б и 16-в, a vo preodniot 

period   i ~len 13 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за извршување (јули 2009 год.), кои се однесуваат на 

месната надлежност на нотарот, содржината на предлогот и 

валидноста на веродостојната исправа. 

  

 

 

1. На што треба  да внимава нотарот при 

 приемот на предлогот 
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- Дали  нотарот е месно надлежен согласно со член 16-а 

од ЗИ, a toa zna~i дали должникот има живеалиште 

односно престојувалиште ако е физичко лице, односно 

дали има седиште ако должникот е правно лице, на 

неговото службено подрачје. Ако нотарот ne е месно 

надлежен ќе му укаже за тоа на подносителот на 

Предлогот, но ако тој инсистира или ако Предлогот е 

примен по пошта, ќе го прими Предлогот и со писмо 

ќе го препрати до месно надлежниот нотар за што ќе го 

извести подносителот на Предлогот. 

- Дали е платена судска такса за Предлогот (член 16-ж 

од ЗИ), според Законот за судски такси (член 18 и 

тарифен бр.1 точка 1,2 и 3), намалена за 75% согласно 

со Законот за нотаријатот (член 144 точка 4). Ако не е 

платена судска такса ќе и укаже на странката, но ако 

таа инсистира ќе го прими Предлогот и ќе постапи 

според члеn 417-а од ЗПП (Службен весник на РМ бр. 

110/08) давајќи му рок од 8 дена да ја плати таксата со 

напомена ако не се плати таксата, согласно со член 146 

став 3 од ЗПП ќе се смета дека Предлогот е повлечен, а 

ако предлогот е примен по пошта со писмо ќе го 

извести подносителот на Предлогот да ја плати 

судската такса во рок од 8 дена од приемот на 

Предлогот, со напомена дека во спротивно ќе се смета 
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дека Предлогот е повлечен и по него нема да се 

постапува. 

2. Што цени нотарот по приемот  на Предлогот  

ако е месно надлежен и ако е платена  

или ќе ја плати судската такса 

 

а)  Дали Предлогот  е допуштен (член 16-г став 1 и 2)   
- дали се работи за парично побарување; 

- дали тоа парично побарување се докажува со 

веродостојна исправа приложена во оригинал или 

заверен препис кај нотар; 

- дали паричното побарување пристигнало што се гледа 

од веродостојната исправа или ако од неа се гледа дали 

доверителот поднел писмена изјава дека побарувањето 

пристигнало и го означил денот на пристигнатоста 

(член 16-в  став 1 и 4 оd ЗИ); 

 

б) дали Предлогот  е основан (член 16-г став 1 и 2)  

- дали побарувањето се однесува на должникот; 

- дали доверителот има активна легитимација; 

- дали веродостојната исправа е валидна , на пример 

дали sе raboti za  јавна исправа; dali fakturata e 

ispravna i sli~no 

- дали побарувањето пристигнало; 
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- дali e jasno izrazeno pari~noto pobaruvawe vo 

verodostojnata isprava. 

в) дали Предлогот е уреден (член 16-г став 3 од ЗИ) 

- дали Предлогот ги содржи сите факти и податоци од 

член 16-б и 16-в од ЗИ , а тоа значи: дали  Предлогот 

содржи: 

1)барање за донесување решение со кое ќе се задолжи 

должникот да го плати паричното побарување кое 

произлегува од исправата во определен рок; 

2)барање за донесување решение со кое се дозволува 

извршување врз основа на веродостојна исправа; 

3)податоци за доверителот и должникот (ime i 

prezime, `iveali{te ili prestojuvaliшte za 

fizi~koto lice odnosno sediшteto na pravnoto lice 

spored podatocite od Centralniot registar); 

4)податоци за времето на исполнување на обврската; 

5)пристигнатост na obvrskata odnosno dolgot; 

          6)дали е платен или дали точно е платен износот на  

                        таксата; 

          7)дали има писмена изјава од доверителот дека 

барањето   

                        пристигнало ако тоа не се гледа од веродостојната  

                      исправа; 
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          8)дali doveritelot doka`uva deka pobaruvaweto e  

                        preneseno na treto lice; 

             9)дali izvrшuvaweto zavisi od nekoja obvrska na  

                         doveritelot ili nastapuvawe na nekoj uslov; 

         10) дali se navedeni site troшоци za donesuvawe    

               reшenie   za dozvola za izvrшuvawe; 

         11) ako ima prilozi dali se prilo`eni . 

 

 

3. Кои решенија  ги донесува и какви дејствија  

             презема Нотарот по оцена на допуштеноста,  

             основаноста   и уредноста на Предлогот (член 16-г   

             од ЗИ) 

 

 

 1. Ако Предлогот е допуштен, основан и уреден, нотарот ќе 

донесе решение со dva naloga: 1.ќе го задолжи должникот да го 

плати  определениот износ на побарувањето, vo rok od 8 dena od 

denot na priemot na re{enieto и  2. ќе дозволи извршување на 

пристигнатото парично побарување врз основа на веродостојната 

исправа. Ова решене се доставува  на доверителот и должникот на 

кој му се доставува и поднесениот Предлог за извршување. 

Решението ги содржи сите податоци од член 16-в став 3 од ЗИ. Во 
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решението треба да се даде поука дека должникот може да поднесе 

приговор против решението со кое се дозволува извршување до 

нотарот кој го донел решението. Инаку решението согласно со член 

16-в од ЗИ треба да содржи: 

 1.) se задолжува на должникот да го плати пристигнатото 

парично побарување; 

 2.) се дозволува извршување врз основа на веродостојна 

исправа; 

 3.) se naveduvaat podatoci za доверителот и должникот; 

 4.) se naveduvaat podatoci, видот и обемот на побарувањето; 

 5.) se opredeluva rok od 8 dena za ispolnuvawe na obvrskata; 

 6.) se dava pouka za право на приговор во рок од 8 дена од 

приемот на решението. 

 Доставувањето се врши согласно со член  137 став 1 и 2 од 

ЗПП (т.н. лично доставување на странката). 

 

 2.  Ако Предлогот според оцената  на нотарот не е допуштен 

или ако е допуштен но не е основан, нотарот со писмо ќе го 

препрати предметот на надлежниот суд за натамошно постапување и 

одлучување како да е поднесена тужба. Во пропратното писмо 

нотарот треба само да се повика на член 16-г став 2 од ЗИ со кратко 

образложение -објаснување од кои причини и зашто оценил и смета 
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дека Предлогот  за извршување е недопуштен и (или) неоснован 

Предлог за извршување. За ова би требало да се извести со писмо и 

подносителот на Предлогот. 

 3. Ако Предлогот не е уреден ( vidi to~ka v), нотарот ќе го 

врати на доверителот да го уреди, давајќи поконкретни насоки што 

треба да дополни, односно кои неуредности во предлогот треба да ги 

отстрани оставајќи му рок од 8 дена од денот на приемот на 

известувањето со напомена дека ако доверителот не го достави 

uredenioт  Предлог во определениот рок, ќе се смета дека Предлогот 

е повлечен. 

 

4. Ако доверителот го врати Предлогот но не го уреди 

согласно со дадените насоки, нотарот ќе донесе решение со кое ќе го 

отфрли Предлогот како неуреден. Во решението би требало кратко 

да се наведе во што се состои  неуредноста на Предлогот поради што 

е донесено ова решение. Во решението доверителот ќе се упати дека 

против ова решение има право на жалба во рок од 8 дена до 

надлежниот основен суд на чие подрачје е седиштето на нотарот. 

 

5. Доколку надлежниот суд смета дека не е точна и правилна 

оценката на нотарот, deka Предлогot за извршување не е допуштен 

или неоснован, нема основ да му се врати предметот на нотарот, 
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туку по него судот }e  постапува и одлучува како да е поднесена 

тужба ( ~len 16 g) to~ka 2 od ZI). 

Vo preodnioт period , dokolku meѓuvremeno ne se izmeni ~len 

13 od Zakonot za izvr{uvawe ( od juli 2009  god), нotarot }e 

postapuva според ~len 13 taka {to : 

1. пo priemot na predmetite od sudot - Predlozite za 

izvr{uvawe ( podneseni do sudot ) vrz osnova na 

verodostојни ispravi za koi воопшто ne e doneseno 

re{enie za izvr{uvawe, notarot }e postapuva kako 

{to e napred izlo`eno : }e ceni dali predlogot e 

dopu{ten , osnovan i ureden i vo zavisnot od toa }e 

prezeme dejstvija kako poverenik na sudot ( soglasno со 

~len 134 do 137 od Zakonot za notarijatot ); 

2. пo priemot na predlozite za izvr{uvawe po koi se 

doneseni re{enija za izvr{uvawe no tie ne se 

dostаveni do strankite, }e izvr{at dostava na sudskoto 

re{enie za izvr{uvawe do strankite postapuvaјќи 

според ~len 13 stav 2,3,4 i 5 od Zakonot za izvr{uvawe. 

Би можело како zaklu~ok  начелно да се каже дека Законот: 

 1.) со одредбите од член 16-г, во врска со Предлогот за 

донесување решение со кое се дозволува извршување врз основа на 

веродостојна исправа, го заштитува должникот од недопуштен, 

неоснован и неуреден Предлог за извршување поднесен од 

доверителот; 
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 2.) со одредбите од член 16-д во врска со приговорот на 

должникот против решението со кое се дозволува извршување врз 

основа на веродостојна исправа, го заштитува доверителот од 

ненавремен, недозволен, непотпишан  и нецелосен приговор; 

 3.) од одредбите на член 16-г и 16-д јасно произлегува дека  

-само допуштен, основан и уреден предлог за извршување на 

доверителот е валиден за постапување на нотарот и 

-само навремен и допуштен приговор на должникот е валидна 

основа предметот да добие својство на спорен предмет по кој ќе 

одлучува судот по правилата на ЗПП како по приговор за платен 

налог. 
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Ph.D Fidanco STOEV, Judge of the Supreme Court of the Republic of 
Macedonia, retired 

 

S U M M A R Y 

 

By the new public competences of the notaries for issuing a 

decision that allows execution of the due monetary request, based upon 

a authorized document, by addressing directly of the fiduciaries to them 

and previously by competences for enacting the inheritance procedures, 

as court trustees and the other divided competences with courts (life 

alimony agreement, property distribution during lifetime agreement and 

realization of the right of pledge) a step forward was made for affirmation 

of the status and the role of the notary as an institution in the judicial 

system of the country. 

Important and basic condition for regular proceeding of the notaries when 

they are receiving proposal for issuing an order that allows an execution 

is to have in mind the provisions of article 16-a, 16-b and 16-c and for the 

transitional period for the article 13 of the Law for changes and 

amendments of the Law of execution (July 2009) regarding the local 

jurisdiction of the notary, context of the proposal and validity of the 

document. 

 

By the provisions of article 16-d and 16-e arises that only: 

• Allowed, justified and regulated proposal for execution of the 

trustee is valid for notary proceeding; 
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• timely and allowed abjection of the debtor is valid ground in 

order a case to get a characteristic of a case that the court will 

decide by the rules of the Law of litigate procedure as an 

abjection by the monetary order. 
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Fidanco Stoev – juge à la Cour Suprême, à la retraite  

 

Résumé  

Avec la nouvelle autorisation publique des notaires relative à 

l’adoption de décision permettant l’exécution des créances en argent, sur 

la base d’un document valide, avec l’intervention des créanciers, et avec 

une autorisation de réalisation des procédures héréditaires- comme 

créanciers du tribunal et les autres compétences des tribunaux (contrat 

de soutien à vie, contrat de partage successoral pendant la vie , 

réalisation du droit de gage) on fait un pas en avance dans 

l’affirmation de la position et le rôle du notariat  en tant qu’institution 

dans le système judiciaire de l’État.   

Une condition importante et débutante pour la bonne poursuite du notaire 

pendant la prise de chaque proposition concrète relative à l’adoption de 

décision permettant l’exécution est de prendre en considération les 

dispositions de l’article 16-a, 16-b et 16-c de la Loi relative à la 

modification de la Loi sur l’exécution (juillet 2009) et relatives à la 

compétence locale du notaire, le contenu de la proposition et la validité 

du document présenté.  

 

Des dispositions de l’article 16-d et 16-e, il provient que 

- la proposition d’exécution licite, fondée et régularisé est la seule 

valable pour le notaire dans l’exécution des créances   

- l’objection fondée du débiteur est une base valable pour que le 

cas obtienne un caractère d’un cas pour lequel le tribunal décide 
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selon les dispositions de la Loi sur les procédures en matière 

contentieuse comme dans le cas des objections des ordres de 

payements.  
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Маргарита ЦАЦА – НИКОЛОВСКА1  

 

 

ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА – 
МЕЃУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА  ПРАВНА НОРМА 

 

 

 

Европската конвенција за човековите права, која е усвоена на  
04.11.1950 година , а стапила во сила на 3.9.1953 година  и која за 
своја  основа ја има Универзалната декларација  за човековите права  
на ОН, заедно со своите  придружни протоколи , има својство на 
правни норми , кои се основа, база на правното функционирање на 
системот во остварувањето и заштитата  на човековите права и 
слободи. Тие се европски  устав на јавното право  во полето на 
човековите  права  и слободи. Во овие документи , со 
карактеристиките  што ги имаат  како правни  нормативи , не се 
утврдени само фундаменталните  човекови права и слободи , туку и 
обврските што ги имаат договорните страни (земјите –членки на 
Советот на Европа)  во рамките на своите надлежности  да ги 
реализираат и да ги извршуваат овие права и слободи на сите. Во 
оваа смисла  Конвенцијата, која востановува систем на колективно 
извршување на  човековите права и  слободи, внесува иновација  во 
меѓународното  јавно право. 

 

Со Европската  конвенција првпат правно се воспоставува 
обврска секоја членка на Советот на Европа да мора да го прифати 
начелото на владеење на правото  и за почитување на основните  
човекови права и слободи  во рамките на нејзината надлежност  над 

                                                      

1 Маргарита Цaцa - Николовска - поранешен судија на ЕСЧП 
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сите  лица, а не само на своите граѓани ( член 3 од статутот на  
Советот на Европа) .  

 

 Преамбулата на Европската  конвенција за човекови права , 
како елемент на правен акт,  реафирмира  дека основните  слободи , 
кои се темели на правдата и мирот во светот, се најдобро заштитени 
преку вистинската политичка демократија и заемното разбирање  и 
нивно почитување . Ваквото дејство  може да се постигне  само со 
примена на  владеењето на правото , кое, пак, од своја страна, 
претпоставува  постоење на правни акти,  норми кои се во 
согласност  со Европската конвенција. Уште повеќе  што таа е 
правен инструмент  кој располага со  судски  орган за надгледување  
на нејзиното спроведување.  

 

 Европскиот суд  за човекови права  (ЕСЧП), дополнително 
основан  како Постојан  суд  со применување на Конвенцијата  и 
придружните протоколи , создаде извонредно  богата  судска 
практика  со презентирање на меѓународни стандарди што секоја 
држава – потписничка  во принцип треба да има предвид  при 
создавање и спроведување на својата легислатива. Легислативата, 
пак , од своја страна, бара создавање  поединечни  правни норми,  
кои треба да бидат  во согласност  со ратификуваните  меѓународни 
договори, во случајов со ЕКЧП.  

 

 Европската конвенција за човекови права и слободи  во однос 
на Р Македонија  стапи во сила  на 17.04.1997 година. Таа општо 
може да се применува  директно  како дел  од националното  право,  
имајќи предвид, меѓу другото, дека во голем број земји таа е 
ратификувана со национален закон и прифатена како правна норма , 
или индиректно преку легислативната функција  на државата-
потписничка, или преку извршувањето на пресудите на Европскиот  
суд за човекови права, пресуди кои имаат обврзувачки  карактер  за 
дадената држава. Постои трета можност за индиректна  примена, а 
тоа е преку користење  други искуства од пресудите кои не се 
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однесуваат на државата-потписничка  преку компаративен  принцип 
на толкување и имплементација  на ЕКЧП. 

 

 Во првиот случај, Европската конвенција и протоколите се 
директен извор на правото, значи имаат својство на  директно  
применлива правна норма, а во вториот случај  пресудите на Судот 
служат како основа за создавање нови  правни норми или за промена  
на веќе постојните правни норми за кои е утврдено дека не се во 
согласност со Европската конвенција и нејзините протоколи. Во 
определени случаи може да се појави потреба за преземање 
определени дополнителни дејства од страна на националните судови. 
Ова особено ако е утврдено дека  постои процедурална повреда на 
определен член на Конвенцијата  во нивното  постапување. Во овој 
контекст , треба да се додаде дека Европскиот суд  за човекови права  
при донесувањето  на своите одлуки  ги применува и другите 
меѓународни документи, што во определени случаи  се третираат и 
како правни акти со нормативен карактер. 

 

 Меѓународните договори, во согласност со македонската 
правна регулатива , се ратификуваат со закон донесен  во собраниска 
процедура  и тие треба да бидат  во согласност со Утавот  како 
највисок правен акт на државата (член 68 од Уставот на РМ).  

 

 Законот за ратификација на ЕКЧП, како меѓународен договор, 
е донесен  од Собранието на Република Макеоднија и таа сега е и 
официјален дел од македонската легислатива , што е потврдено и во 
уставните одредби (член 98) , со чија согласност судовите судат врз 
основа на Уставот и законите и меѓународните договори  
ратификувани  во согласност со Уставот. 

 

 Ваквиот  развој  на мислата  ме носи  кон заклучокот  дека 
ЕКЧП може да се третира  како извор на  правото како во постапките  
пред Уставниот суд на Република Македонија , така и  во постапките 
пред националните судови ,  а во исто време  и во постапувањето  на 
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другите органи  во рамките на правниот поредок на Република 
Македонија. Презентираниот третман на Конвенцијата го третира  
прашањето  од потребата за нејзино толкување , што, пак, од друга 
страна,  бара познавање на  практиката на Европскиот суд за 
човекови права. Таа не може да се одвои од Конвенцијата , бидејќи 
суштината на нејзиното толкување е суштината  на заштитата на 
правата и слободите  предвидени во неа, а реализирани во 
практиката  во одделни предмети.  

 

 Иако Европскиот суд за човекови права директно одлучува за  
остварување и за заштита на правата и слободите предвидени во 
Европската конвенција и нејзините протоколи, сепак,  во 
извршувањето  на неговите одлуки  краен збор има Комитетот на 
министри – тело на Советот на Европа. Судот е во можност , заради 
остварување  на својата функција , да дава  и советодавни мислења 
по правните  прашања што се однесуваат   и на толкување  на 
неговите одлуки.  Поврзаноста во дејствувањето на  овие органи е  
повеќе од очигледна. Судот во својата одлука , ако тоа очигледно не 
е потребно , не наведува  како да се постапи заради отстранување на 
сторената повреда, кога предмет на разгледување било оценувањето  
на националната правна норма. Оценувањето се однесува  на 
околноста дали таа  национална правна норма  ги задоволува  
меѓународните принципи и стандарди за нејзина валидност и 
квалитет. Во извршувањето на донесените одлуки од страна на 
Европскиот суд , нивната содржина е од големо значење за 
натамошното постапување на засегнатата државна во донесувањето 
нови правни норми, или за измена на веќе постојните. 

 

 Во согласност со член 46, став 1, од Европската конвенција , 
државата-потписничка ја презема  обврската што произлегува од 
конечната пресуда на Судот  во секој случај каде што таа е странка. 
Пресудите на Судот имаат edga otpey  дејство,  но Судот  преку една 
конзистентна  примена на својата судска практика “case law” 
презеннтира  правна аргументација  што може да се користи  и за 
исти случаи  против другата засегната страна. Таа правна 
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аргументација се однесува  и на оценувањето  на потребата од 
постојаните  правни норми , или на потребата  од постоење  правни  
норми ако тие не постојат. 

 

 Европскиот суд за човекови права целосно ја имплементира  
теоријата на меѓународното право, во согласност со која човековите 
права имаат фундаментален карактер кој нив ги поставува над 
законодавството и  практиката  на суверените  држави. Во предметот 
Scozzari  and Guinta против Италија , Судот наоѓа “ дека со пресудата 
е  утврдено  дека постои  повреда  и со неа  и налага  на државата  
правна обврска не само да ја плати  сумата  пари определена како 
правичен надомест за сторената повреда , туку и да одбере генерални  
и / или , ако е потребно, и индивидуални  мерки  што ќе бидат 
прифатени во нејзиниот национален  правен поредок  кои ќе стават 
крај  на повредата утврдена  од Судот  и обврска да се поправи  
состојбата колку што е можно побрзо”. Понатаму, на државата и е 
оставено таа да го одбере  средството со кое ќе ја изврши  својата  
правна обврска  предвидена  во член 46 од Конвенцијата , а притоа  
да има предвид дека обратното средство треба  да одговара  на 
заклучоците наведени во пресудата.  

 

 Прифаќањето и примената на принципите за применување на 
Конвенцијата во рамките на дадените национални уставни и 
законски  можности  и категории,  ги сметам како важен сегмент  и 
елемент  во грижата за остварување на човековите права и слободи. 
Тие принципи овозможуваат  ефикасност и легитимитет  во 
примената на правните механизми за остварување на  основната  
улога  на државата  во заштитата  на човековите права и слободи. 
ЕКЧП и нејзините  протоколи  се европско јавно право коешто 
неминовно  мора да провејува и во одлуките на националните 
органи. Во развиените демократски  системи,  одлуките на 
Европскиот суд за  човекови права се  коментираат, се проучуваат и 
се применуваат  во науката и во практиката . Тие, всушност, се 
примена на  теоријата  во практиката , што е единствено важно за 
поединецот , за индивидуалецот кој е засегнат  и кој е  дел од 
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државата, која всушност  и постои заради негова егзистенција во 
организираното општество. Егзистенцијата  сфатена во поширока 
смисла на зборот  се остварува преку остварување и заштита на 
човековите права и слободи. 

 

 Основен и прв принцип  за толкување на Конвенцијата  е 
меѓународниот општоприфатен правен принцип во согласност со 
Виенската конвенција за законот на договори од 1969 година. 
Правилата  за толкување на оваа Конвенција се прифатени  како 
општи правила на обичајното меѓународно право, во кои се  
вбројуваат правилата на : 

 1.Добра волја, во соглсност  со вообичаеното  значење на тој 
термин, 

 2.Содржината на договорот од аспект на предметот и целта на 
Конвенцијата , каде што често се користат Преамбулата  на 
договорот и други инструменти ( travaux preparatoires – 
подготвителни работи  за изработка на Конвенцијата )  заради 
утврдување  на идејата во  подготвувањето на определен  текст, 

 3.Значењето на општите термини прифатени во 
дефинирањето на  определен однос , како, на пример, заштита на  
човековите права на поединецот , одржување и унапредување на 
идејата и на  вредностите на демократското општество каде што се 
претпоставува  постоење на плурализам , толеранција и 
широкоумност. 

 

 Правилата за толкување на Виенската конвенција не ги 
решаваат секогаш настанатите  проблеми  околу толкувањето  на 
ЕКЧП,  дури е  можно  и некое значење  во согласност  со Виенската 
конвенција  да се  разликува од она  што го дава Судот во своите 
одлуки. Во практиката на Европскиот суд за човекови права  ќе се 
соочите со неговото наоѓање дека  постојат  разлики  помеѓу 
Конвенцијата  и другите видови договори, разлики  што се  во 
природата на договорите склучени помеѓу странките. Во предметот 
Ирска против  Обединетото кралство , Судот наоѓа дека ЕКЧП  
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содржи одредби  помеѓу  кои се повеќе отколку само  реципрочни 
одредби  помеѓу државите-потписнички. Таа креира, пред се, мрежа 
од мултилатерални, билатерални преземања , позитивни облигации 
кои со зборовите  на Преамбулата  влечат корист од  колективните 
извршувања  на човековите права и слободи. 

 

 Во овој контекст, може да се каже дека  во толкувањето на  
ЕКЧП се отишло  понапред  и се прифатил друг принцип, концепт за 
толкување  кој е неопходно потребен заради нејзино успешно 
имплементирање. Тоа е  таканречениот принцип на “ автономно 
толкување на Конвенцијата” , во соглсност со кој  само ЕСЧП е 
надлежен  неа да ја толкува. Ова и од причина што не секогаш 
определено токување на дадени термини во националното право 
кореспондира со значењето на термините од Конвенцијата. 
Определени термини имаат специфични, автономно или независно 
значење. Термините како “граѓански права и обврски, кривично 
гонење, суд, судска независност и непристрасност, фер постапка, 
разумно време, легалност, правна сигурност, потреба  во 
демократското општество ” имаат автономно значење за толкување 
на Конвенцијата, независно од националното значење. Ова особено 
се илустрира  во предметите  каде што се детерминираат  
граѓанските права и обврски, а во кривичноправната материја-
кривично гонење. Така, не сите спорови од граѓанскоправната 
област, во согласност со националното толкување  потпаѓаат  во 
концептот  на дефинирањето на тоа што е ”спор”, што се ”права  и 
обврски” во согласност со Конвенцијата. Истото се однесува  и за 
природата  на тие права  и обврски во доменот на  граѓанскиот или 
цивилниот карактер, како и за  административните  спорови. 
Конвенцијата и Судот  не дале општа дефиниција во смисла на 
кажаното, но секогаш ја прифаќаат  националната класификација во 
таа област. Таа класификација  е почетна  точка, особено во 
кривичноправната област, при што се имаат во предвид  правните 
методи на државата во определувањето на кривичното дело. 
Природата на делото и степенот на  строгоста  имаат поголема 
тежина  во утврдувањето на карактерот на делото. Во определени 
случаи, имајќи ги предвид дадените параметри , дисциплински 
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постапки се толкуваат како кривични, а прекршокот  или престапот 
има третман  на кривично дело.  

 

 Конвенцијата е жив инструмент и таа мора да се  
интерпретира од аспект на времето на настанатите услови. Овој 
еволутивен принцип е цврсто  вкоренет во судската практика, која 
постојано е под опсеврација, како од гледна точка на нејзината 
доследна примена, што дава гаранции за респектирање на еднаш 
донесените одлуки, така и како можност за унапредување на тоа 
респектирање преку определени прогресивни толкувања на 
Конвенцијата. Околноста  што навидум може да дојде  до 
определени промени  во  судската практика, не значи никакво 
арбитрерно однесување, туку, напротив – само прогресивност на 
толкувањето  кое е резултат  на промените  во дадените сегашни 
услови. 

 

 Во предметот Loizidou против Турција, Судот прифаќа дека 
погоре- наведениот принцип  не е ограничен  на  супстативните , 
материјалните одредби од Конвенцијата, туку се применува  и на 
оние  одредби  кои се однесуваат  и на постапките  на конвенциската 
извршителна  машинерија. 

 

 Следи заклучокот дека одредбите на Конвенцијата и на 
нејзините протоколи не може да се интерпретираат секогаш и само 
во согласност со намерите на авторите на Конвенцијата  изразени 
пред над 50 години. Условите се менуваат и не секогаш може да се  
предвиди, иако мора да се признае  дека извонредна е 
далековидноста на нејзините автори во изработаката на 
Конвенцијата. 

 

 Еволутивниот пристап на толкување претпоставува следење 
на  европските стандарди и трендови и на меѓународните  договори 
што не секогаш се среќаваат како основи  во националните закони  и 
во практиката на законите на Советот на Европа. Овој принцип го 
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прифаќа пристапот дека  на современото однесување и реалноста, 
иако се присутни прашањата за ограничувањата  врзани за  текстот 
на  Конвенцијата . Како пример  во оваа смисла се предметите  во 
врска со легалната правна  позиција на транссексуалците, или во 
врска со задолжителното членство во некои професионални 
асоцијации, кое е прифатено како негативно мешање  на државата  
во правото на слобода на здружување. Примената на еволутивниот 
пристап  е применет  во  определени  предмети  врзани  за 
прашањето за забраната на тортура.   

 

 Карактерот  на третманот кон лицето кое е подложно на 
мачење, на нечовечко или понижувачко постапување или казнување 
во предметот Селмуни  против Франција, беше основа за примена на 
овој принцип. Имено, судот  утврди дека определени активности  
кои во минатото биле класифицирани  како нечовечко  и 
понижувачко  однесување , како  нешто  послабо и спротивно на 
тортурата, во иднина таквите однесувања треба да се класифицираат 
поинаку, како тортура.  

 

 Заземен е став дека  е потребно  зголемување на стандардите  
во делот  за заштита на човековите права и слободи кои 
кореспондираат со очигледно поголема потреба  од моќност и 
строгост  при оценувањето на  карактерот  на повредите на 
основните вредности во демократското општество. Судот прифатил 
дека физичките и менталните малтретирања, земени во целост,  
предизвикале  силни болки и страдања кои биле  особено сериозни  и 
сурови, па тие постапки  ги оценува како тортура. При примена  на 
еволутивниот пристап, Судот својот заклучок го поткрепува и со 
друг меѓународен документ, Конвенцијата на ОН против тортурата и 
други сурови, нечовечки или понижувачки  однесувања и казнувања. 

 

 Постоењето на правата и слободите од Конвенцијата, како и 
сите принципи за нејзино толкување, би биле  илузија  ако постојат 
само теоретски , и  затоа принципот на ефективност при 
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толкувањето е од особено значење. Тоа е основа  за имплементирање  
на теоријата во  практиката. Конвенцијата гарантира права кои мора 
да се ефективни и кои во практиката даваат резултати. Постоењето 
на теоретски, илузорни права, не се третира како исполнување на 
обврските преземени од Конвенцијата на државата-потписничка. 
Судот се произнел дека се фокусира на реалната положба  на 
индивидуалецот, а не на формалности. Неопходно е во домашниот 
правен систем  да  постојат   гаранции дека правото се остварува. 
Ова е особено значајно кај постоењето на таканаречените позитивни 
облигации на страната на државата-потписничка во остварувањето 
на обврската  за заштита на индивидуалните права повредени  од 
страна на други. Следејќи го принципот на ефективност, Судот 
прифатил  дека процедуралните права што се однесуваат на заштита  
на поединецот од евентуалните повреди на Конвенцијата се основни 
, фундаментални  права и тие мора да се остваруваат. Како пример за 
ефективност, може да послужи примерот каде што  Судот  прифатил  
дека во определен случај  без  застапник  во граѓанска парница, 
постапка каде што  не е задолжително  правото на правна помош , 
странката не била  во можност  да го оствари  своето право  на 
пристап  до суд, иако  таа  имала  право  да поведе  судска  постапка. 
Или  во случај  на  дозволени демонстрации, правото  на собирање 
мора ефективно  да се остварува , во смисла  демонстрантите  тоа 
право да го користат без страв  дека може да  бидат предмет на  
физички напад  од други  групи  кои се со спротивни  мислења  од 
нивните. Неможноста  во соглсност  со  домашното  право во  
определен случај  ментално хендикепирано лице да поведе  кривична 
постапка   против  лице што извршило  силување,  доведува  до 
повреда  на ефективниот, ефикасен вистински респект на приватниот 
живот (предмет Airey  против Ирска и х. и у. против Холандија ) .  

 

 Пред да се пристапи кон размислување кои се  правни 
средства би биле подобни  да бидат земени предвид  во  насока  на 
примена на принципот за законитост , а за исполнување  на 
зададената и преземена  обврска на државата , потребно е да се 
разјасни  прашањето  што подразбира Европскиот суд  под терминот 
“Law” или правна норма . Детерминирањето на овој поим  упатува  
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на потребата  да се испита  што навеле ”татковците” на Европската 
конвенција  во своите подготвителни  работи ”Travaoux 
Preparatoires” дека се подразбира  под поимот закон или,  во нашиов 
контекст, правна норам. Не постои  чиста дефиниција  дали  овој  
термин  треба да се разбере  во  органска и формална смисла , или 
пак  во материјална смисла . Дадена е референцата дека  
фундаменталните слободи  во домашното право  најчесто  се 
производ  на парламент, но дека  овој тренд не е ексклузивен. 

 

 Правната практика  го покрива поимот ”закон”  во земјите  од 
common law правен  систем и тој е прифатен  како извор на правото. 
Во Malone – предметот, Судот  зазема  стојалиште дека  поимот 
закон  во своето значење вклучува ”пишан и непишан” закон. Во  
Kruslin – предметот, Судот првпат јасно оценува дека терминот 
закон треба да се разбере во неговото суптсативно значење и дека 
тоа е прифатливо  во судската практика и има еднакво голема улога 
како во  континенталните така и  во common law  правните системи . 
Очегледно  дека материјалното толкување е поцелисходно отколку  
формалниот пристап  кон детерминирање на поимот правна норама, 
иако мора да се прифати дека определена формалност не смее да се 
исфрли.   

 

 Имајќи ги предвид разните правни системи  и традиции, како 
и  динамиката во правната сфера која е резултат  и на целокупната 
динамика во секојдневието, Судот значењето на терминот  закон  го 
одмерил  на тој начин  што бара  постоење   на правно задоволителни 
основи.  

 

 Текстот на Конвенцијата и на протоколите  презентира 
определени права и забрани, но во исто време и определени нивни  
ограничувања, исклучоци и дерогации. Неопходноста  од постоење 
закон  во смисла  на погореизнесените  лимитации на правата  е 
предмет  на испитување како  од страна на Европскиот суд  при  
донесувањето на своите одлуки, така и од  другите органи на 
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меѓународната организација, како Советот на Европа во процесот на 
извршување  на судските одлуки.  

 

 Терминот закон е врзан за испитување на околноста дали 
интервенцијата напрвена од страна на државите е ”пропишана со 
закон” или дали таа е ” во согласност со закон”. Во исто време, се 
испитува дали интервенцијата од страна на државата како субјект  е 
остварена  во условите  кои се предвидени  со закон  или дали  
постапката е ” во согласност со процедура пропишана со закон”. 
Овие термини  се употребуваат како синоними , освен ако не е јасно  
наведено дека станува збор за нешто поинакво. Сите погоренаведени 
правни термини  претпоставуваат активности преземени од Судот  за 
да се утврди  за каков закон станува збор, или за примена  на веќе 
познатиот концепт на ”квалитет на закон”. Овој концепт се однесува 
на испитување дали националниот закон ги задоволува  
предвидените критериуми , за да може да се извлече заклучок  дека 
тој е во согласност  со Европската конвенција.  

 

 Имајќи ја предвид природата на системот на Конвенцијата, 
кој предвидува само неколку апсолутни права,  а во повеќето  случаи 
се сретнуваме  со определени  ограничувања  во остварувањето  на  
другите права, примената на текстот  ”квалитет на закон” е основано 
потребна. Ова од причина што секое ограничување на правата 
предвидено со Конвенцијата и нејзините протоколи  мора да биде 
пропишана со закон.  

 

 Концептот ”квалитет на закон” произлегол од потребата да се 
оцени интервенцијата  на државата  предвидена во вториот став од 
член 10 , правото на слободно изразување , со забелешка дека истите  
принципи и интерпретација ќе бидат употребени  во однос на  
вториот став  и од членовите 8-11, коишто  се однесуваат на правото 
за почитување на приватниот и фамилијарниот  живот, за слободата 
на уверувањето, совест и религија, на правото за слобода за 
собирање и здружување, член 1 од Протоколот бр.1, на правото на 
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заштита на сопственоста , член 2 од Протокол бр.4 , на правото за 
слобода  на движење , член 1 од Протокол бр.7 на процедуралната 
заштита која се однесува на протерување странци и подоцна  исто 
така во член 5 , на правото за слобода  и за сигурност. Во овие 
случаи се реферира  на фразите: ”во согласност со процедурата 
пропишана со закон” или ” законитост”. Ваквиот приод упатува  на 
потребата од испитување дали нападнатите мерки треба да имаат 
основа во домашното право, дали тие се базираат  на правни норми  
и на потребата од оценување на нивниот квалитет. Стандардите за 
квалитетот  на правните  норми , во чија рамка се испитува и самото 
постоење на закон , се проверуваат преку одговор  на следните 
прашања: 

 

1.дали имало интервенција во правото кое е доведено во 
прашање; 

2.дали интервенцијата била во согласност со закон, или таа 
била пропишана со закон ;   

3.дали потребата од интервенирање е заради постигнување  
определена легитимна цел; 

4.дали направената интервенција , во склоп  на сите 
околности на дадениот случај , била потребна  во демократско 
општество. 

Определени други размислувања  потенцираат  дека кога ќе 
се  испита околноста дали мешањето , интервенирањето е во 
согласност  со закон , понатаму се применува  сличен тест како 
претходниот, само преку друг вид прашања: 

1.дали домашниот правен систем ја санкционира направената 
интервенција ; 

2.дали релевантната правна норма е достапна на граѓанинот; 

3.дали правната норама е задоволително  прецизна за да му  
овозможи  на граѓанинот  основано  да ги предвиди последиците  
што настанале по преземената акција; 



Европска конвенција за човековите права – Меѓународна и ..... 

   62 

4.дали законот предвидува адекватна сигурност против 
арбитрерната интервенција во дадените материјални права. 

Одговорите на презентираните прашања се основа за примена 
на принципите на што се повикува Судот во своите одлуки , а се се 
сведува на две оценки: 

1.оценка на  легалитетот  во што е вклучено постоење на 
правната норма  во домашното право; и  

2.оценка на квалитетот на таа правна норма преку  нејзината 
достапност до оној  на којшто се применува и предвидливоста , 
имајќи ја предвид  нејзината содржина. 

При примената на овие тестови за квалитет на  правните 
норми или закон во смисла на судската практика, Судот ги испитува 
специфичните  околности на случајот и анализира дали 
предвидливоста и достапноста се доволни. Тоа значи дека законот 
мора да има  определено ниво на сигурност, да  биде формулиран со 
задоволителна прецизност за да му овозможи на граѓанинот  да го 
регулира своето однесување. Тој мора  да биде  во можност , ако е 
потребно  и со соодветен совет, да предвиди кои се се последиците 
од преземената акција , до степен што е основан, јасен и доволно 
прецизен на дадените околности (Силвер и др. Против Обединетото 
Кралство и Сандеј тајмс против Обединетото Кралство) .  

 

Другиот елемент на тестот ”квалитет на законот ” е дека тој 
треба да  предвиди заштита од арбитрерно интервенирање во правата 
што се гарантирани. Тука на изготвувачот на законот, нормално, му 
е дадена определена дискреција во креирање  на законот од 
националните органи , но таа дискреција мора да биде  формулирана 
на таков  начин што да му се овозможува на индивидуалецот 
адекватна заштита од арбитрерно  интервенирање (Олсон против 
Шведска) . 

 

Крајниот заклучок што произлегува од погорепрезентираното  
е дека правната норма-законот, според практиката на Европскиот суд 
за човекови права може да се толкува  пошироко, со што би се 
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избегнал ексцесивен, претеран формализам во толкувањето. Но, од 
друга страна, квалитетот  на законот со таквото широко толкување  
не смее да изостане.  

 

Практиката на Судот како извор на правото е основа за 
погоре наведената широчина  што треба да ја искористи  не само 
правната наука, туку и секој друг сегмент  што е вклучен  во 
изработката  и донесувањето  на правните норми, се разбира во 
согласност со стандардите  што се општоприфатени  не само од 
Европскиот суд за човекови права , туку и пошироко. Од друга 
страна, во ваква ситуација голема е одговорноста  во презентирање  
на квалитетна  легислатива  која  треба да ја има секоја држава, 
особено кога се има предвид  дека секоја нејзина интервенција  во 
ограничувањето  на правата  предвидени со Конвенцијата и со 
протоколите мора да биде покриена со постоење на правна и 
квалитетна норматива.  

 

Принципот на пропорционалност е од особена важност при 
толкувањето на Конвенцијата, имајќи го предвид карактерот на 
определени права  и слободи  коишто не се апсолутни. Тој ја 
претпоставува  потребата од обезбедување баланс на разни 
компетативни интереси. Определеното ограничување на некое право  
или слобода  е во релација со потребата од легитимната цел,  со 
интересот за остварување на  на таа цел и со потребата на 
демократијата. Конвенцискиот систем  го познава  и го применува 
институтот на фер баланс меѓу  барањата  на општеството  и 
индивидуалните основни  права, или, би рекла, балансот на она што 
општеството има  обврска да го обезбеди и овозможи 
(индивидуалните парва) и потребата од нивното ограничување . 
Тестот на пропорционалност  не е  унифициран  и има различни  
варијанти, меѓутоа  причината  за девијацијата  спрема  
индивидуалното право  и слободата не смее да биде претерана. Таа 
треба  да биде  оправдана и потребна  во демократското општество. 
Потребна е оправдана врска, однос на пропорционалноста меѓу 



Европска конвенција за човековите права – Меѓународна и ..... 

   64 

средствата  што се употребени  и целта што се сака да се постигне , 
фер баланс меѓу општото и посебното  во доменот на интересите. 

 

Примената на овој принцип  е голем предизвик  во 
постапувањето  по определени предмети , врзани особено кај правата 
кои не се со апсолутен карактер, како на пример  правото на 
приватност – член 8, слобода на уверување , совест и религија – член 
9, слобода на изразување – член 10 , слобода на собирање и 
здружување – член 11 и забрана за дискриминација – член 14. Тестот 
на пропорционалност се применува преку давање одговори на 
прашањата  дали причините за интервенирањето  во правото на 
индивидуалецот  се релевантни и задоволителни, дали постои 
доволно  голема  потреба од општествен карактер за таква 
интервенција, дали таа интервенција е пропорционална  на 
легитимната цел што се сака да се постигне . Ова особено е важно за 
толкување на терминот  ”потреба” во демократското општество. 

 

Спомнувајќи  го принципот  на пропорционалност , не е 
можно да не се допре  таканаречениот принцип на margin of 
appreciation (дискреција на државата  во постапувањето  на полето 
за овозможување  на човековите права и слободи) .  

 

Во согласност со овој принцип, државата го определува 
начинот на имплементирање на  Конвенцијата. Како генерално 
правило е прифатено  дека државите  преку своите органи, што 
секако  се  однесува  и на судовите, се во подобра позиција при 
оценувањето на потребата и обемот на мерката применета во 
конкретната  состојба  која се одразува  врз правта и слободите , 
одраз  што може да биде  и  негативен. Европскиот суд за човекови 
права оценува дали државата   во конкретниот случај  дејствувала  
претерано  или  во рамките  на дадениот концепт , почитувајчи го и 
член 1 од Конвенцијата , кој фактички дава широко поле  за 
правилно  легитимно дејствување. Во согласност  со него, државата е 
и обврзана правата и слободите дефинирани во Конвенцијата  да ги 
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обезбеди во рамките на  својата надлежност – јурисдикција. Лецето 
што се смета засегнато со некоја активност или пасивност од страна 
на државата, мора да и ја презентира таа засегнатост  од 
јурисдикцијата на дадената членка – државата. Дадената дискреција  
на државата  не смее да доведе до ослободување  од примена на 
тестот на пропорционалноста кај определени членови од 
Конвенцијата, имајќи го предвид  горенаведеното.  

 

Терминот  јурисдикција  има автономно значење за 
Конвенцијата  и неговото интерпретирање е флексибилно, што 
овозможува  и едно пошироко оценување. Тој не се однесува само на 
класичната територијална надлежност , туку третира и состојби 
надвор од територијата на државата –потписничка  кога лицето е 
засегнато од државната власт на таа држава, или зависи  од 
контролата  што таа ја спроведува. Интерпретацијата на терминот 
јурисдикција –надлежност  се простира  и на стварната надлежност, 
бидејќи  таа се однесува  за сите  постапки на државите во 
остварувањето на својата обврска  на полето на човековите права и 
слободи. Судот  не прави разлика  во типот   на правилата и мерките  
што ги презема  државата  и не го исклучува ниту дел од  нејзината  
јурисдикција кога ја оценува усоглсеноста со Конвенцијата. 
Државата е повикана  да покаже  дека во рамките на јурисдикцијата  
како целина  постапила во согласност со Конвенцијата. Судот таа 
усогласеност ја испитува  преку одредбите на Уставот , законите, 
или преку одредбите што имаат легислативна законска сила. Од 
моментот  кога таквите одредби се средство преку кои  државата ја 
остварува  својата јурисдикција на тоа поле, тие се предмет на 
испитување  на усогласеноста (предметите : Здружена комунистичка 
партија на Турција против Турција, Соеринг против Обединетото 
Кралство, Ирска против Обединетото Кралство). 

 

Одговорностите на државите –потписнички  продолжуваат и 
тогаш кога државите влегуваат во договорни обврски по влегување 
во сила на Конвенцијата и на придружните протоколи за тие држави 
(Матјус против Обединетото Кралство). Судот во тој поглед 
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заклучил дека  кога државата –потписничка им се приклучила на 
основаните меѓународни организации и презела определени обврски 
од тој однос со цел да ја следи  или да ја зацврсти  соработката во 
определени полиња на активности и кога им пренесува  определени 
надлежности на овие организации и ним им одобрува определен 
имунитет , може да дојде до појава на определени  импликации во 
заштитата на човековите  права. Тоа би било некомпатибилно  со 
предметот  и со целите  на Конвенцијата, иако државата тоа го прави 
во рамките на својата јурисдикција, бидејќи во тие односи се 
ослободила од своите обврски преземени  во соглсност со 
Конвенцијата  во релацијата на полето на активноста  покриена со 
препишувањето на таквото право. 

 

Презентираните принципи како дел од инструментите преку  
кои Судот ја извршува својата функција не би биле целосни ако се 
нема предвид  супсидијарниот принцип во работата на Судот. Во 
согласност со него,  првенствено дадена  и е можност  на државата –
потписничка  во одлучувањето  дали е повредено определено право  
и слобода. Со ова и се дава шанса  на државата  прва да реагира  на 
полето  на грижата  за остварување  на човековите  права  и слободи. 
Ваквата реакција  на државата со донесување  соодветна  одлука во 
интервенираното право и слобода дополнително е предмет на 
разгледување  и на оценување на ЕСЧП. 

  

Значењето на принципите  за толкување  на Конвенцијата  и 
на нејзините придружни  Протоколи  е и во тоа  што дава  можност 
за прибирање други нови искуства  во остварувањето  на државната 
функција и посебно на  функцијата на судската заштита, а како 
основа за правилна примена  на инструментот на Конвенцијата во 
сферата на човековите права и слободи. Толкувањето е креација  која 
не трпи ексцесивен , претеран формализам. Не е можно за секој  
однос  во потесна смисла  на зборот да се донесува закон  за да се 
регулира тој. Таквиот формализам  не допушта развој , иако навидум 
е  гарант за непостоење на арбитрерност. Уставот и законите , како и 
Конвенцијата, се една рамка каде што само се наброени правата и 
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слободите, а нивните остварувања  се вршат  и преку правилно 
толкување на Конвенцијата, што претставува  познавање  на судкста 
практика. Европскиот суд  со својата практика  е вистинска ризница 
за таквата реализација , која сигурно  треба да се искористи. 
Судските и сите други органи  во Република Македонија , во 
остварувањето на својата функција, ќе добијат квалитет доколку се 
прифатат презентираните принципии, се разбира каде што тоа е 
можно, а од друга страна  тоа ќе значи  и намалување на  предметите 
пред Европскиот суд за човекови права против Република 
Макеоднија , чиј број е во постојан пораст. 

Извршувањето на одлуките на ЕСЧП е особено важен сегмент 
во презентираниов текст, како што е впрочем и кај секој пристап, 
каде што започнатото дејство треба да резултира  со звршен ефект. 
Завршниот ефект од одлуките на ЕСЧП  го оценува и го контролира  
Комитетот на министри – тело на Советот на Европа. Овие дејства се 
спроведуваат во постапката  за извршување на судските одлуки. 

 

Државата има слобода да го образложува разбирањето  и 
толкувањето  на дадените одлуки, а во исто време  има обврска  да го 
презентира начинот на нивното извршување. Ефектот  што се 
постигнува од извршувањето е основа  во санирањето  и во 
санкционирањето  на констатираната  состојба на повреда  на 
правото и слободата. Во определени случаи, Комитетот на министри 
може да побара  советодавно мислење од Судот за определени  
појаснувања  на неговата одлука, се со цел извршувањето да ја 
постигне  целта на донесената одлука.  

 

Имајќи  го предвид значењето на ЕКЧП на меѓународно ниво 
и можноста  да биде применувана и како национална правна  норма, 
не е тешко  да се извлече заклучокот дека  со нејзиното правилно  
толкување и применување се обезбедува  не само ефикасно 
остварување  на човековите права и слободи , што несоменено е 
важно, туку и државата-потписничка, во случајов Република 
Макеоднија, позитивно би се презентирала на меѓунеродно поле и 
како релевантен политички субјект. 
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Margarita Tsatsa Nikolovska, Former Judge of the European Court of 
Human rights in Strasbourg 

 

S U M M A R Y 

 

The European Convention on Human Rights which entered 
into force on 3 September 1953, and its Additional Protocols, 
represents the `European Constitution’ of public law in the field of 
human rights. Its well-established system, which ensures the rights and 
freedoms laid down in the Convention, is an important innovation in 
public international law. The Convention is a legal instrument which 
imposes the obligation on all contracting parties to secure, within their 
jurisdiction and in respect of the rule of law, rights and freedoms to 
everyone regardless of nationality.  

The European Court of Human Rights, set up under the 
Convention, is a supervisory organ controlling the correct 
application of the rights and freedoms laid down in the Convention.  

The Convention is directly applicable at national level and 
therefore becomes a national source of law. This should be the case 
with the Republic of Macedonia, especially so as the Convention 
has been ratified by law and its content cannot be modified by any 
domestic procedure. In addition, the Contracting parties cannot assess 
whether the Convention is in accordance with the Constitutional or 
national laws.The ratification of the Convention entailed its 
enforcmenet in the Republic of Macedonia as from 17 April 1997.  

The indirect application of the Convention consists in the 
enforcement of the judgments of the European Court of Human Rights 
which have binding force.  

The Convention secures only the fundamental rights and 
freedoms set forth in the Convention and in its Additional Protocols. 

The principles on interpretation of the Convention and its 



   Маргарита Цаца-Николовска 

                                                                                                                                     69  

Additional Protocols are of great importance to its twofold (direct 
and indirect) application and may be presented as follows:  

          1. Interpretation in accordance with the Vienna Convention 
on the Law of Treaties of 1969. The Court is required to ascertain the 
ordinary meaning to be given to the words according to generally 
accepted principles of international law, among which are to be 
enumerated the principle of `good faith' according to the 
ordinary meaning of thease words, the content of the agreement in 
the context and in light of the object and purpose of the provision 
from which they are drawn and any relevant rules of 
international law applicable in the relations between the parties. 

          2. Autonomous concepts.  

          3. The Convention is a `living instrument': interpretation of the 
Convention in the light of present-day conditions and situations. 

          4. The effective exercise of the right of application. 

                           5. The principle of proportionality, using the test of fair 
balance between    competing interests, taking into consideration 
the pursuit of a legitimate aim, the interest in achieving that aim and 
its necessity in a democratic society.  

           6. The individual concept without using the 
instrument of actio popularis.  

          7. The concept of `margin of appreciation'.  
           8. The Contracting parties have the discretion as to whether 
to enforce the Court's judgments. The implementation of different 
measures will be assessed and eventually accepted by the Committee 
of Ministers. 

                           The proper application of the Convention and its Protocols at 
national level will ensure the effective enjoyment of human rights 
and liberties and wil l grant Contracting parties positive assessment 
within the international community. 
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Margarita TSATSA– NIKOLOVSKA  

Ex-Juge de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg  

 

 

R é s u m é  

 

La Convention européenne des droits de l'homme, qui est entrée 
en vigueur le 3 septembre 1953, et ses protocoles représentent la 
«Constitution européenne» du droit public dans le domaine des droits de 
l'homme. C’est un système bien établi qui garantit les droits et libertés 
énoncés dans la Convention, et cela est une nouveauté importante en droit 
international public. La Convention est un instrument juridique qui 
confirme la fiabilité des obligations des Etats parties, au sein de leur 
juridiction et dans le respect de la primauté du droit, des droits et libertés 
de tous sans distinction de la nationalité.  

  

La Cour européenne des droits de l’homme, créée par la Convention dans 
le but de veiller au respect des droits et des libertés établis par la 
Convention.   

 

 

La Convention est applicable au niveau national et elle devienne une 
source nationale du droit. Cela est aussi le cas avec la République de 
Macédoine puisque la Convention est ratifiée par la loi et le contenu ne 
peut être modifié par aucune procédure nationale. En plus, les États 
parties ne peuvent pas évaluer si la Convention est en conformité avec la 
Constitution ou le droit national. La ratification de la Convention impose 
son application en République de Macédoine à partir du 14 avril 1997.   
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L’application indirecte de la Convention comprend l’exécution des 
décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui ont une force 
obligatoire. 

 

La Convention n’assure que les droits d’homme et les libertés 
fondamentales établis dans la Convention et ses protocoles.  

   

Les principes d’interprétation de la Convention et ses protocoles sont de 
grande importance et ils ont une double application (directe et indirecte) 
et peuvent être présentés de la manière suivante :  

 

 

1. L’interprétation en vertu de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités de 1969. La Cour cherche les moyens de donner un sens 
aux mots, conformément aux principes généralement admis par le droit 
international, y compris les principes de «bonne volonté», conformément 
à la signification fondamentale de ces mots, dans le contexte de l'accord, 
le contexte du contenu de l'objet et le but de la disposition de laquelle ils 
sont effectués et toutes les règles pertinentes du droit international 
applicable dans les relations entre les parties. 

2. Les concepts distincts.  

3. La Convention est un « document vivant » - l’interprétation de 
la Convention dans le contexte des situations et des conditions actuelles.   

4. L’application effective du droit. 

5. Le principe de proportionnalité, l’utilisation du test de juste 
équilibre entre des intérêts contradictoires, en tenant compte de la 
performance des fins légitimes, l'intérêt de la réalisation de cet objectif et 
la nécessité dans une société démocratique. 

 6. Le concept individuel sans utiliser le concept d’action 
popularis  
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7. La notion de la « limite de compréhension » 

8. Les États parties ont une discrétion dans l’application des 
décisions de la Cour. L’implémentation de différentes mesures sera 
évaluée et approuvée par le Comité des ministres.  

 

La bonne application de la Convention et ses protocoles au niveau 
national doit garantir la jouissance des droits de l’homme et les libertés et 
elle doit fournir aux parties une évaluation positive au sein de la 
communauté internationale.  
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Ранко  МАКСИМОВСКИ,1 

 

 

ВЕРОДОСТОЈНА ИСПРАВА 

Претпоставка за донесување решение 

за извршување (платен налог) 

 

 

 

 

 1.Наместо вовед: Веродостојна исправа како доказно 

средство, со која се потврдува постоење или непостоење извесно 

право, praven odnos или обврска, има посебна важност во спорните 

постапки и парничното право. Меѓутоа, веродостојната исправа 

нашла свое bitno место во мандатната, посебната, парнична 

постапка при издавање платен налог. Таа е скратена постапка во која 

се остварува заштита на пристигнати парични побарувања за кои 

постојат квалитетни формални докази кои имаат доказна вредност и 

заслужуваат соодветна доверба. 

 Во правниот систем постапката за издавање платен налог е 

уредена во Законот за парнична постaпка2, член 417 до 428. По  

                                                      
1 Ranko Maksimovski-sudija na Vrhoven sud, vo penzija 
2 Законот е објавен во „Службен весник на РМ„ бр.79/05 и 110/08 
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спроведена определена  постапка, ако постојат услови, платниот 

налог го издава судот со решение. Основна  карактеристика  на оваа 

постапка е што судот му издава налог на тужениот да го исполни 

тужбеното  барање, донесува svoja одлука, пред тужениот да се 

изјасни за тоа дали должи и без одржување расправа. Во теоријата 

овааа постапка  се вика  антицитативен контумационен  систем.  

 Со оглед на тоа што судовите во работата биле преоптоварени  

при решавање на спорните  граѓански предмети, а постоеле и 

стотици  илјади тужби за донесување одлуки за платни налози, тоа 

било повод  и оправдана  потреба да се пристапи кон нивно  

растоварување. Се смета  дека постапката за издавање  платен налог 

спаѓа  во вонпарнична постапка затоа што  начелно е неспорна, а 

само ако има приговор од тужениот  преоѓа во спорна постапка.3 Со 

Законот за изменување  и дополнување  на Законот за извршување
4  

е уредено дека нотарот, како повереник на судот, треба да постапува 

и донесува решенија за извршување врз основа на веродостојна 

исправа, член 1 став 3 и член 2 став 2. Решението со кое се  

дозволува  извршување врз основа на веродостојна исправа  

донесено од нотар  станува извршна исправа  со ставање  на потврда 

за правосилност  и извршност од нотарот, член 4 став 2. 

                                                      
3 За ова види повеке: Д-р Арсен Јаневски:„Растоварување на судовите од неспорни 
работи“  објавено:„Судиска Ревија“ бр.1-2/2009 
4 Законот е објавен  во „Службен  весник на РМ“ бр.83/2009 
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 Месната надлежност на нотарите, кои треба да постапуваат  

по предлозите за донесување решенија за извршување врз основа  на 

веродостојна исправа е определена: ако должникот е физичко лице 

спрема подрачје на живеалиште, односно престојувалиште, ако 

должникот е правно лице според неговото седиште, член 16-а. 

  

 2. Нотарот за да може да донесе решение  за извршување  

врз основа на веродостојна исправа треба да бидат исполнети две 

битни  претпоставки  и тоа da postoi посебен вид побарување и 

определен вид докази: 

 2.1.Посебниот вид  побарување се состои :  

 а)побарувањето треба  да е парично со обврска  на едната 

страна  (должникот); 

 б)паричното побарување да е пристигнато  (доспеано) за 

наплата и без услови; 

 в)побарувањето, по правило да е  неспорно; 

  

 2.2.Определен вид докази: 

 а)побарувањето се докажува со веродостојна исправа и таа да 

се приложи кон предлогот  во оригинал или заверен препис кај 

нотар; 
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 б)исправата треба  да има потребни квалитети, да ги содржи 

сите потребни факти, издадена од овластено лице, да има несомнен  

надворешен облик, односно да е цела, неоштетена, без сомнителни 

бришења, стружења, исправки и додавки; 

 в) во исправата треба да се содржи основот на паричното 

побарување, висината и евентуално споредните барања (kamati, 

tro{oci i sl.); 

 г) да произлегува активната и пасивната легитимација на 

странките, односно врската меѓу содржината на исправата и правата 

и обврските на субјектите. 

 

 3.Поим на веродостојна исправа  

  

 Во Законот појмовно не е дефинирано што претставува 

веродостојна исправа, туку се наведуваат само исправи кои  имаат 

такво својство. Сепак, овој поим треба да се толкува само како 

ознака на определени исправи кои служат како основ за донесување 

решение за извршување. Својство на веродостојни исправи Законот 

им дава посебно на: 

 3.1.јавните исправи; 

 3.2.приватни исправи заверени според закон; 

 3.3.меница и чек со протест и со повратна сметка; 
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 3.4.извод од заверени деловни книги: 

 3.5.фактури; 

 3.6.исправи кои според посебни прописи имаат значење на 

јавна исправа; 

 3.7.пресметана камата. 

 

 3.1.Својство на јавна исправа има онаа исправа што во 

пропишана форма ја издал државен орган или орган на државната 

управа во границите на својата надлежност, како и исправа што во 

таква форма ја издала организација или друга институција при 

вршење на јавно овластување што и е доверено со закон или со 

одлука на орган  на општината заснована врз закон, член 215 став 1 

од ЗПП. Vo Zakonot za op{ta upravna postapka, ~len 167, e 

opredeleno koi ispravi kako dokazi imaat svojstvo na javni ispravi, 

a se izedna~uvaat so vakvi ispravi i onie prisposobeni za 

elektronska obrabotka na podatoci, mikrofilska kopija, odnosno 

reprodukcija na kopija . Јавната исправа, по правило, ја докажува 

вистинitosta на она што се потврдува или определува во неа. 

Приложената  исправа на определен начин претставува гаранција 

дека побарувањето постои. Странката која ја оспорува вистинитоста 

на исправата сноси товар на докажување на спротивното. Меѓутоа, и 

кога вистинитоста, автентичноста, на јавната исправа seu{te не е 

оспорена i ne e doneseno re{enieto, нотарот може, ако се посомнева  

во ова својство, да побара за тоа да се изјасни субјектот кој на неа е 
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означен како издавач. Сомнение може да создаде посебно обликот на 

исправата (печатот или потписот), или она што во неа е содржано. 

 Освен домашни јавни исправи, постојат и странски јавни 

исправи. Ако со меѓународен договор не е поинаку определено, 

странски јавни исправи се оние што прописно се заверени и тие 

имаат, под услов на заемност, иста доказна  сила како и домашните 

јавни исправи, член 216 од ЗПП. Кон изјавата составена на странски 

јазик се поднесува  и заверен превод, член 217 став 2 од ЗПП. 

 Јавните исправи за да можат да бидат употребени во 

странство треба во определена процедура да се легализираат. Со 

легализацијата се потврдува  веродостојноста на потписот на лицето 

што ја потпишало исправата и ставениот печат на истата. 

Легализацијата на јавните исправи е уредена во Законот за 

легализација  на исправи во меѓународниот промет 5. Предвидените 

формалности за легализација на исправите не се потребни кога 

државата во која треба да се употреби е членка на Хашката 

конвенција за укинување на потребата за легализација на странски 

јавни исправи од 1961 година.6 

 Меѓутоа, во поголем  број меѓународни билатерални договори 

од областа на правниот сообраќај и правната помош е предвидено 

јавните исправи во државите договорнички да се употребуваат без 

                                                      
5 Законот е објавен  во „Службен лист на СФРЈ“ бр.6/73 
6 Конвенцијата  е објавена во „Службен лист на СФРJ“додаток бр.10/62, а е во сила 
од 24.1.1964 г. 
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меѓународна легализација. На таа основа легализација на исправите 

е укината со повеќе држави и може да се употребат на територија на 

друга држава договорничка и ги опфаќа сите јавни исправи без оглед 

на тоа кој орган ги издал. Доказната сила на тие исправи судот, 

односно нотарот ќе ја оцени по свое слободно уверување според 

член 8 од ЗПП. 

 Нотарските исправи, нивните преписи и изводи издадени 

според закон, се јавни исправи ако при нивното составување и 

издавање се исполнети потребните законски услови, член 4 од 

Законот за нотаријат.7 Овие јавни исправи ќе имаат својство на 

веродостојни исправи и да послужат за донесување решение за 

извршување ќе треба  обврската на должникот да е парична. Ако 

нотарската јавна исправа содржи и клаузула на извршност таа 

може да се изврши direktno преку извршител и нема потреба да се 

донесува решение за извршување, odnosno sozdava нова  извршна 

исправа. Од наведените причини, нотарот како повереник на судот, 

треба да внимава и утврдува какво својство содржи предметната 

веродостојна исправа. Ако исправата за парични побарување е 

правосилна и извршна, предлогот да се донесе извршно решение 

треба да се отфрли како недопуштен, според принципот дека за иста 

правна работа не може да постојат две правосилни ispravi. 

  

                                                      
7 Законот е објавен  во  „Службен весник на РМ“ бр.55/2007 и 86/08 
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 4. Приватни исправи можат да имаат својство на јавни 

исправи  на кои потписот на обврзникот го заверил  органот 

надлежен за заверување. Тоа се исправи кои не се јавни, издадени од 

физички и правни лица, односно ако тоа не е сторено во вршење 

јавни овластувања. За доказната вредност на приватните исправи не 

се содржани посебни одредби, но нив судот односно нотарот при 

доверена надлежност, ги цени поединечно во вкупноста на другите 

докази. За автентичноста на приватната исправа, исто така, е од 

суштествено значење дали потекнува од оној кој во неа е означен 

како издавач, а тоа во постапката несомнено треба да се утврди, а 

потоа да се цени вистинитоста на она што се содржи во неа. 

 Приватна, односно нејавна исправа е секоја исправа која не 

може да се подведе под поимот на јавна исправа како што законот ја 

дефинира. Тоа значи дека како нејавна исправа треба да се земе не 

само исправа која потекнува од поединци (приватни исправи) туку и 

исправи кои државен орган, установа или организација, ги издава 

надвор од делокругот на своите овластувања. Меѓутоа, приватната 

(нејавна) исправа која по законот е заверена се изедначува како 

доказно средство со јавна. 

 Во судската практика постојат повеќе одлуки по прашањето 

дали некои приватни исправи може да имаат својство на јавна 

исправа. Така, ако полномошникот на доверителот поднесе предлог 

да се донесе  решение за извршување врз основа на договор за 

давање правна помош и овластување со цел да ги наплати 
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досудените трошоци за застапување од должникот, ваков договор не 

е јавна или според закон заверена исправа.8 Исто така, договор за 

дело не може да се смета  за веродостојна исправа, но, ако во 

договорот е определена парично цената на вложениот труд и таков 

договор е потврден кај нотарот има статус на јавна исправа. Слична 

е ситуацијата кај договорот за продажба на градежен материјал во 

кој е определена цената што треба да се плати, не може да се смета 

приватна исправа и да се донесе решение за извршување ако не е 

извршена солемнизација од надлежен орган.9  

 Привремена ситуација за извршени градежни работи, која ги 

содржи сите битни состојки на фактура, се изедначува со фактура 

како веродостојна исправа и поради тоа може да биде полноважен 

основ за донесување решение за извршување за остварување на 

парични побарувања. 10  

          Me|utoa, podatocite vo odnos na izvr{enata rabota i 

opredelenata cena (pari~na vrednost), {to treba da se plati 

sodr`ani vo pogore navedenite pravni osnovi i toa: дogovorot za 

delo, дogovorot za proda`ba na grade`ni materijali, privremenata 

situacija za izvr{eni grade`ni raboti, mo`at da se prenesat vo 

                                                      
8 Врховен суд на РМ,Гзз.бр.20/99, Обј: „Правник“ бр.84 
9 Види: МИлка Јанковиќ и др: Коментар  на Законот за парнична постапка, Белград 
1987 год. стр.527 
10 Види:д-р Кирил Чавдар:Коментар  на Законот за извршна постапка, Скопје,1997 
год. стр.67 
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forma na faktura ili smetka i takvo pismeno }e dobie status na 

javna isprava sposobna za donesuvawe re{enie za izvr{uvawe. 

 Приватни исправи во кои постои изјава и обврска на 

должникот да исполни парично побарување sпрема доверителот со 

означено време на пристигнување, ако се солемнизирани од нотарот 

се јавни исправи, член 45 став 5 од ЗН. Вакви исправи даваат извесна 

гаранција дека побарувањето постои. 

 

 5.Менични и чековни постапки за донесување решение за 

извршување 

 

 5.1.Меницата е хартија од вредност, koja pretstavuva 

sredstvo za pla}awe i instrument za obezbeduvawe na pla}awe, а 

правата и обврските во врска со неа меѓу правните субјекти се 

уредени  во Законот за меница.11 Мандатната постапка пред нотар за 

донесување  решение за извршување, врз основа на меница, како 

јавна исправа, ја покренува со предлог имателот на меницата против 

трасатот (акцептант) кој porano одбил да ја акцептира или да го 

исплати определениот износ во определено време и определено 

место. Со предлогот мора како доказ да се поднесе оригинална 

меница и оригинален протест, ако важноста на меничната  обврска e 

uslovena so подигање протест. Ако протестот и без тоа е подигнат, 

                                                      
11 Законот е објавен во „Службен весник на РМ„ бр.3/2002 
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сепак се бара надоместок на трошоците сторени околу подигање на 

протестот. Изворниот протест може да се замени со заверен препис 

од протестниот  регистар. 

 Ако се бара провизија за наплата на туѓа меница и трошоци за 

известување на претходникот, тогаш imatelot ќе мора да приложи и 

повратна сметка. Меницата што се приложува мора да биде со 

соодветен изглед, да не се создава сомнение за вистинитоста. 

 Решение за извршување врз основа на меница, ако постои 

полномошно, ќе се дозволи од нотарот, само тогаш ако со предлогот 

се приложи оригинално писмено полномошно. Тоа мора да биде 

легализирано од овластен нотар кога меницата е потпишана од слепо 

лице или во име на лице кое незнае или не може да пишува, член 116 

и 117 од Законот за меница. 

 Прокуристот на трговското друштво може да ја потпише 

меницата за својот принципал без некакво посебно овластување, vo 

ramkite na ovlastuvawata, soglasno ~len 71 od Zakonot za trgovskite 

dru{tva. 

 Во судската практика се изразени повеќе мислења по основот  

меница, како јавна испрavа, и можност да се дозволи извршување. 

Така, ако затезните (казнените) камати не се вклучени во меничната 

сума, имателот на меницата може да ги бара во редовен спор спрема 

должникот, а не прво во мандатна постапка со платен налог. Исто 
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така меница која не содржи определена сума пари, туку е приложена 

бланко, не може да се смета за веродостојна исправа.12 

 

 5.2.Чекот е хартија од вредност која содржи безусловна 

наредба која трасантот ја дава  на трасатот да исплати одредена 

сума пари на реминтентот кој е наведен на чекот или на самиот 

трасант. Чекот претставува средство за плаќање, член 3 од Законот 

за чек.13 Во платнот промет постојат повеќе видови чекови и служат 

за разни намени, член 11. 

 Чекот, кој ги содржи битните елементи е јавна исправа, член 

4. Ако чекот  не биде  платен од лицата кои се обврзници тоа да го 

сторат, член 45, имателот на чекот има право да ги заштити своите 

законски права. Има право да подигне протест кај нотар, кој врз 

основа на протестниот регистар и спроведена soodvetna постапка, на 

заинтересираните лица им издава заверен препис од протестот. 

 Мандатна постапка пред нотарот, врз основа на чекот, се 

покренува со предлог од имателот против лицето кое одбило да го 

исплати во наведениот износ. Со предлогот се прилага оргиналниот 

чеk со заверен  препис од протестот. 

 Ако исполнувањата на обврските од чекот се условени со 

поднесување извештај или сметка, потребно е со предлогот тие 

                                                      
12 Види: д-р Кирил Чавдар, цит. дело стр.68 
13 Законот е објавен  во „Службен весник на РМ“ бр.3/2002 
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документи да се приложат. Исто така, ако имало протестни трошоци 

тие ќе се побараат врз основа на протестот. 

 Способноста на лицата да се обврзуваат со чек, како што се 

неписмени, слепи и слично и валидноста на издадените полномошна 

во врска со засновање и потврдување права од чекот, треба да се 

имаат предвид одредбите од членовите 85 и 86 од Законот за чек. 

  

 6. Извод од заверени деловни книги, како јавни исправи 

 

 Поимно деловните книги  може да се дефинираат како книги 

во кои се евидентираат важни деловни настани од дејноста на 

стопанските и другите субјекти.14 Во правните прописи во кои се 

уредува деловното  работење на определени  правни и физички лица 

се дефинира и тоа што преставуваат деловните книги и начинот на 

нивното водење и чување. Така, Законот за трговските друштва 

содржи одредби со кои се предвидува задолжително водење на 

трговски и деловни книги за акции, удели и годишни сметки, 

документи за залог и хипотеки, дивиденdи во пари, плаќање аванс на 

дивиденти и слично, член 210,319,471 до 490. 

 Уредното водење на деловните книги ќе има доказна сила во 

спорот против другата  страна, a  доколку postoi nekoe somnenie 

                                                      
14 Види: Д-р Кирил Чавдар:Правен лексикон, Скопје 2004, стр.160 
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treba da се дополнат со други доказни средства. Ако двете страни 

покажат уредно водење на деловните книги, тогаш судот (нотарот) 

слободно ја оценува нивната доказна моќ. Ако трговските книги 

прикажуваат состојба против трговецот, кој ги води, тоа обично се 

зема како докажано. 

 Меѓутоа, изводот од заверени деловни  книги законот ги 

третира како веродостојни исправи додека не се докаже 

спротивното. Деловните книги мора да бидат званично заверени, 

уредно водени, без празни страни, бришење, вметнување, 

преправање, листовите треба да бидат фолирани и со одбележани 

страници, не смеат да се канат или додаваат нови.  

 Изводите од заверените деловни кnиги, како јавни исправи, да 

служат како доказ за донесувањe решение за извршување мора да 

гласат на парично побарување со другите потребни услови. Na 

primer: Odluki za dividendi vo pari, pla}awe avans na dividendi, 

pla}awe tro{oci ili pari~ni dava~ki po razni pravni osnovi i 

sli~no, se sposobni za javni ispravi za donesuvawe re{enie za 

izvr{uvawe.             

           Парично побарувањe што гласи на девизни средства, ако 

такво плаќање е дозволено во внатрешниот промет, може да биде 

основ за извршување ako e sodr`ano vo prilo`enata validna 

isprava. 

 Во судската практика како јавна исправа е прифатена 

привремена ситуација за извршени градежни работи, како деловна 
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книга, ако содржи податоци за количината и цените за извршени 

работи, porano платените износи и износи што треба да се платат врз 

основа исплатена ситуација затоа што ги содржи сите битни 

елементи да се изедначи со фактура. Исто такво својство е 

прифатено за исправа означена како „испратница“ ако ги содржи 

сите елементи што го содржи фактурата. 15 

 

 

 7. Факура јавна исправа 

 

 Зборот фактура (лат. Factura) лексикографски значи сметка за 

предадена стока или направена услуга, cenata i uslovite za pla}awe. 

Фактурата, како веродостојна исправа, е писмена исправа што 

продавачот и вршителот на услугата му ја доставува на купувачот, 

односно нарачателот на услугата, која содржи пресметка на износите 

што треба да му се платат како и рокот во кој тоа треба да се стори. 

Фактурата, односно сметката мора да ги има битните состојки: 

називот на исправата (фактура или сметка), фирмата, односно името 

и седиштето на доверителот (продавачот, односно извршител на 

услугата), фирмата, односно името на должникот (купувачот, 

односно нарачател на услугата), предмет на исполнување на 

обврската на доверителот, времето на исполнување на обврската 

                                                      
15 Види: д-р. Кирил Чавдар, цит.дело страна 68 
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(рок на доброволно плаќање), датумот на испраќање и потпис на 

овластениот работник на доверителот. Фактурата, односно сметката, 

може да ги содржи и останатите податоци што се сметаат небитни, 

на пример; бројот на жиро-сметката, датум и бројот на договорот врз 

основа на кој е извршена испорака на стока, односно извршена 

услуга, потврда на должникот за прием на стоката, односно 

извршената услуга и друго. 

 Во судската практика се случило и други исправи да се 

вреднуваат како фактури ако ги содржат потребните елементи, на 

пример: испратници, сметки, привремена ситуација за извршени 

градежни работи, kako delovna kniga i sl. 

 

 8.Пресметана камата, јавна исправа 

 

 Камата е надомест кој се дава за користење на туѓи 

заменливи ствари за определен период на време. Најчесто се 

нарекува и интерес. Главно се јавува кај паричните заеми, а се 

користи и кај други парични облигации. Каматата најчесто 

претставува акцесорна обврска на должникот, основот може да биде 

во договор (договорна камата) или во закон (законска камата). 

Висината на каматата може да ја определат договорните страни 

спогодбено, а може да се определи со закон во фиксен износ ili 

dadeni parametri za presmetuvawe. Тоа се чини во проценти во 
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однос на главнината. По однос паричните обврски изразени во 

странска валута или определени во таква валута законски е 

определено  во кои  проценти и на кој начин се пресметува.  

           Vo Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za 

obligacioni odnosi od 2008 godina e uredeno kako se opredeluva 

visinata na stapkata na kaznenata kamata, vo doma{na denarska 

valuta, kamatna stapka na pari~ni obvrski izrazeni vo stranka 

valuta ili opredelena takva valuta i metodot na presmetuvawe. 

 Пресметаната договорна или казнена камата треба да биде 

изразена во определена писмена форма и таа ќе се смета за  јавна 

исправа и може да послужи во мандатна постапка за донесување 

решение за извршување.  

 Каматата пресметана и претставена во определена писмена 

форма, како јавна исправа, треба да ги содржи сите елементи, како 

што е фактурата, т.е. да се гледа од кој деловен однос произлегува 

побарувањето, начинот на пресметување на казнената камата, 

времето на втасаност, должината на задоцнување, доверителот и 

должникот и слично. Ако пресметаната камата произлегува од 

втасани менични  побарувања, таа треба да биде вклучена во 

меницата.  

 Во судската практика е изразен став ако каматната листа, што 

се прилага како веродостојна  исправа во предлогот за извршување, 



Веродостојна исправа – претпоставка за донесување на решение за ..... 

 90 

не ги содржи податоците на фактура, предлогот се одбива како 

неоснован.16  

 

 9.Исправи кои според посебни прописи имаат значење на 

јавна исправа 

 

 Статус на јавни исправи може да имаат и некои исправи кои 

во пропишани форма ги издаваат државни органи или органи на 

државната управа во границите на својата надлежност, како и 

исправи што во таква форма ги издаваат организации или други 

институции при вршење јавни овластувања доверени со закон. Во 

тие исправи се констатираат определени факти или правни состојби 

кои имаат значење и произведуваат правно дејство. Потребно е, за 

разлика од приватна исправа, писменото да го издал и потврдил 

овластен орган. На тој начин јавната исправа служи за докажување 

на факти содржани во неа и се употребува во разни односи и 

ситуации. Така на пример, јавна исправа е дека некој платил данок, 

уверение од школата дека е завршено школување, извод од матична 

книга на родени. Јавни исправи се и писмената што ги издаваат 

регистрите во рамките на доверената надлежност. Меѓутоа, 

издадените јавни исправи да имаат статус на веродостојни исправи 

во мандатна постапка за издавање платен налог (решение за 

                                                      
16 Одлука на Врховен суд на РМ, Гзз. Бр.80/98, обј.Правник бр.80 стр.7 
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извршување) потребно е да гласат на парично побарување, тоа да 

е доспеано, потоа податоци за доверителот и должникот и правниот 

основ за создадената обврска на чинидба. Во секој случај нотарот 

има овластување да ја оценува валидноста на приложената јавна 

исправа во постапката, што ја води и треба да одлучи. 

  

 10.На ова место е потребно да се каже дека vo stopanskite 

sporovi postojat opredeleni karakteristiki vo odnos na drugite 

sporovi. Taka, при издавање платен налог (решение за извршување) 

во стопанските спорови (член 472 став 2 од ЗПП) е извршено  

извесно отстапување od praviloto, со тоа што неmo`e da se izdade 

nedokumentiran platen nalog, tuku samo dokumentiran. 

Karakteristika e vo toa {to ne  треба да се применува одредбата од 

членот 418 од овој Закон, односно не мора да се приложува 

веродостојната исправа во оригинал или заверен препис, туку е 

доволно ако преписот на таквата исправа го заверил овластениот 

орган на правното лице. Вакво законско решение се оправдува со 

посебните карактеристики на стопанските спорови, понагласено 

начелото на процесна економија, писменост и скратувања на 

роковите. 

          

 

           11.Zaklu~ok 
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           Predvidenoto rastovaruvawe na sudovite od izdavawe platni 

nalozi, kako posebna parni~na postapka, i toa ponatamu da go vr{at 

notarite, kako poverenici na sudot, }e ima vlijanie kon zabrzuvawe 

i ostvaruvawe na pravata na pravnite subjekti. So ogled на тоа што 

pobaruvawata vo ovaa postapka se od pari~na priroda i se 

doka`uvaat so verodostojni ispravi od razli~en vid, a so notarskata 

dejnost e pokriena teritorijata na celata dr`ava, toa samo po sebe 

dava izvesna doverba deka }e se postigne sakanata cel. Notarite 

odlukite nema da gi donesuvaat vo forma na platen nalog, tuku so 

re{enie za izvr{uvawe i }e go obvrzuvaat dol`nikot da go plati 

pari~niot osnoven dolg, so sporednite pobaruvawa. Dol`nikot ima 

pravo da se {titi so prigovor protiv donesenoto re{enie za 

izvr{uvawe. Vo toj slu~aj predmetot }e bide vraten vo sudot, koj go 

dostavil, i ponatamu predlogot }e se smeta kako tu`ba i }e se 

odlu~uva vo sporna postapka. 

              Pri donesuvawe re{enija za izvr{uvawe, odnosno uva`uvawe 

na predlozite od predlaga~ite, notarite }e imaat obvrska, сo 

preтhodno ispituvawe, da ja ocenat validnosta na prilo`enite 

verodostojni ispravi. Ako se konstatiraat nekoi nepravilnosti, 

odnosno nejasnotii, tie treba da se otstranat a potoa da se donese 

re{enieto. 

  Me|utoa, vo procesuiraweto na predmetite postoi 

verojatnost notarite da  se sudrat so dostavata na pismenata, koja ja 

imaat i sudovite. Ovoj problem zakonski e ureden, no vo praktikata 

postoi, odnosno te{ko se sproveduva. 
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Ranko Maksimovski, Judge of the Supreme Court of the Republic of 
Macedonia, retired 

 

S  U M M A R Y 

 

This text views the authorized document as principle evidence 
and serves for issuing a decision for execution for monetary claims that 
should be mature and unconditional.  

There are different types of authorized documents shown here: 

Public documents, private documents certified by law, bill and cheque by 
protest and by counted account. Documents by certified trade book, 
invoices and calculated interest are shown, as well as foreign public 
documents legalized in specific procedure.  

In the commercial courts specific features exist for issuing decisions for 
execution of monetary claims and they are elaborated as well as what it 
means. 
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Ranko Maksimovski – juge de la Cour Suprême de la République de 
Macédoine, à la retraite  

 

R é s u m é  

 

L'article fait référence au document fiable en tant qu’une preuve 

de base et il sert pour la délivrance de décision de l’exécution des 

créances en argent qui devraient être échues et sans conditions. 

 

Il existe plusieurs types de documents fiables, et selon leurs 

caractéristiques, ils sont indiquées séparément - les documents publics, les 

actes privés authentifiés devant la loi, lettre de change et chèque. Ils sont 

affichés les documents des livres de commerce, des factures et le taux 

d’intérêt calculé, ainsi que les documents publics étrangers et légalisés par 

une procédure particulière. 

 

En cas de différend commercial relatif à la délivrance des décisions de 

l’exécution des créances en argent, il existe des caractéristiques 

particulières qui sont élaborés et ils désignent des documents certifiés et 

non certifiés. 
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Teofil  TOMANOVI]1 

 

 

СПРОВЕДУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

 

 

Со член 1 од Законот за дополнување на Законот за 

парничната постапка („Сл. весник РМ“ бр.83/08, влегол во сила на 

11. јули 2008 год.), дополнет е член 418 од постојниот текст на 

законот на начин што со новитот став 4 е определено дека 

доверителот може да бара врз основа на веродостојна исправа 

нотарот да донесе решение со кое се дозволува извршување. Во 

истото службено гласило  објавен е и Законот за изменување и 

дополнување на Законот за извршување (ЗИДЗИ), во кој подетално е 

уредено прашањето на постапувањето на нотарот при донесување на 

решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна 

исправа, потоа преносот на извршните предмети од судот на 

извршителите,  постапувањето на нотарот во ваков вид предмети 

како повереник на судот и др. Конечно,  со членот 17 е определено 

дека овој закон ќе почне да се применува од 1. јули 2010 год. 

                                                      
1 Teofil Tomanovi}-sudija na Apelacionen sud, vo penzija 
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Со цел за полесно разбирање на преодните одредби од 

Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување  и 

местото и улогата на нотарот во овој закон, во делот кој се однесува 

на извршувањето, потребно е  накусо да се појасни значењето на 

извршувањето на судските одлуки како мошне значаен сегмент на 

судската постапка. 

Имено, извршувањето на судските одлуки воопшто 

претставува значаен сегмент на судската постапка  и гаранција за 

нивното целосно и ефикасно спроведување. Ако тој сегмент не е 

организиран брзо и ефикасно да дејствува тогаш се доведува во 

прашање целиот систем на заштита на правата. Според член 13 став 

2 и 4 од Законот за судовите, правосилната судска одлука има 

неприкосновено правно дејство,  задолжителна е за сите правни и 

физички лица и има поголема сила во однос на одлуките на кој и да е 

друг орган. Нејзината изрека го изразува авторитетот на правната 

држава. 

 Според член 314 став 1 од Законот за парничната постапка 

(ЗПП), кога на странката во пресудата и се наложува извршување на 

некакво чинење ќе се определи рокот во кој ова чинење е должна да 

го изврши. Станува збор за ткн.  
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париционен рок, односно рок за доброволно ивршување на чињенето 

(престацијата). Овој рок, според член 314 став 2 од ЗПП, изнесува 15 

дена, ако со посебни прописи поинаку не е определено, меѓутоа за 

чинењата кои не се состојат во парично давање, судот може да 

определи подолг рок. Според член 420 став 2 од наведениот закон во 

платниот налог судот ќе изрече дека тужениот е должен во рок од 

осум дена, а во меничните и чековните спорови во рок од три дена 

од приемот на платниот налог да го исполни барањето итн.   Во 

спротивно, доколку должникот во парициониот рок доброволно не ја 

изврши судската одлука, доверителот има право да бара присилно 

извршување согласно со Законот за извршување. На ова место само 

ќе укажеме  дека присилното извршување е стадиумот на постапката  

кој има посебно место и значење на општествено организираниот 

систем на заштита  на правата на правните субјекти (правни и 

физички лица). Всушност, станува  збор за најсуптилниот стадиум на 

системот на правната заштита заради која се воделе претходните 

постапки за пресудување на спорните односи, така што, ако 

непотребно и неоправдано доаѓа до застој и завлекување на тој 

стадиум, тогаш паѓа сенка врз правосудниот систем како целина. 

 Правилата со кои судот постапува заради присилно 

извршување на судска одлука претходно беа регулирани со Законот 

за извршната постапка („Сл.весник РМ“ бр.53/97, 59/2000 и 64/03). 

Меѓутоа, заради општопознатите слабости во извршувањето на 

судските одлуки, но исто така и на дел на одлуките донесени во 

управна постапка, се пристапи кон донесување нов, помодерен и 
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поефикасен закон. Конечно, донесен е Законот за извршување 

(„Сл.весник РМ“ бр.14/05) во кој, со член 240 е определено дека ќе 

почне да се применува по една година од денот на неговото 

стапување во сила, односно од 26.мај 2006 год. Меѓу другото, новиот 

Закон за извршување востановува систем на извршители, 

правосилната судска одлука и конечните одлуки на органите на 

управата кои гласат на исполнување на паричната обврска, веднаш 

стануваат извршни исправи  и по барање на доверителот 

извршителот го започнува нивното извршување итн. Со член 238 

став 1 од Законот за извршување е определено дека започнатите 

постапки за извршување до денот на примената на  овој закон ќе се 

извршуваат според Законот за извршната постапка, а најдоцна до 31. 

декември 2007 год.  

 Меѓутоа, бидејќи работите не се одвиваа на начин како што 

тоа се предвидуваше во моментот на донесување на Законот за 

извршување, како последица на енормно голем број незавршени 

извршни предмети во постапките пред извршните судови,  се 

продожни рокот на  нивното завршување  до 31. декември 2008 

год.(член 41 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

извршување, („Сл. весник РМ“ бр.8/08). Бидејќи работите  во поглед 

на ова прашање во наведениот период значајно не беа изменети, 

законодавецот беше принуден да се одлучи на единствен можен 

чекор –  растоварувањето на судовите од неспорните предмети, меѓу 

другото, да го изврши и на начин што дефинитивно сите незавршени 

извршни предмети да поминат во надлежнност на извршителите, а 
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во судовите да останат само оние предмети за кои е во тек 

постапката по правен лек, а со завршување на таа постапка 

предметите да бидат пренесени кај извршител кого ќе го определи 

лицето чие побарување се остварува – доверителот.   

  Трудот е профилиран така да ги обработи сите позначајни 

прашања сврзани со преносот на извршните предмети од судот на 

ивршителите, како лица кои имаат јавни овластувања, како и 

местото и улогата на нотарот, како повереник на судот во таа 

постпака. Улогата на нотарот во преносот на предметите подетално е 

уредена со член 13 од ЗИДЗИ, додека пак со членовите 7, 8, 9,10,11 и 

14 е регулиран начинот   на преносот на предметите од судот на 

извршителите. Наведените одредби ќе бидат предмет на анализа во 

овој труд. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАКОНОТ 

 

 Со член  7 од ЗИДЗИ е определено дека доверителите што 

започнале постапка за извршување пред судовите до 26. мај 2006 

год. и по кои е донесено правосилно решение за извршување во 

судот, се должни во рок од шест месеци од денот на примената на 

овој закон да поднесат изјава до судот пред кој се води извршна 

постапка, на кој извршител да се достави предметот и во кој обем е 
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намирено побарувањето, за да може извршителот да го продолжи 

извршувањето. 

 При толкувањето на наведената законска одредба треба да се 

има предвид дека според член 16 од ЗИДЗИ, започнатите постапки за 

извршување до денот на примената на овој закон ќе се извршуваат 

според Законот за извршната постапка, најдоцна до 1. јули 2010 год. 

После наведената дата извршителите ќе постапуваат исклучиво 

според одредбите на Законот за извршување. Наведената 

законска одредба треба да се толкува и применува на следниот начин 

:  бидејќи станува збор за постапки започнати пред судовите до 26. 

мај 2006 год., значи до денот на започнувањето на примената на 

Законот за извршување, овој факт треба да се оценува во смисла на 

член 2 став 1 од Законот за извршната постапка, според кој 

постапката за извршување и постапката за обезбедување се 

поведуваат на предлог на доверителот, а според став 2 овие постапки 

се поведуваат кога е тоа определено со закон, и по службена 

должност.  

 Според член 38  од Законот за извршната постапка решението 

за извршување е она решение  со кое во целост или делумно е усвоен 

предлогот за извршуање, а според член 47 став 1 против решението 

за извршување должникот може да изјави жалба во рок од осум дена, 

ако со овој закон поинаку не е определено. Инаку,  правосилност е 

својство на судската одлука (во случајов – решението) која означува 

дека со неа на несомнен и авторитативен начин е решен спорниот 
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правен однос. Бидејќи со член 13 од Законот за извршната постапка е 

определено дека во постапката за извршување и обезбедување се 

применуваат одредбите на Законот за парничната постапка, ако со 

овој или друг закон поинаку не е определено, давајќи одговор за 

прашањето кога настапува правосилност на решението за 

извршување, треба да се има предвид   член 322 став 1 од Законот за 

парничната постапка според кој, пресудата (решението) која повеќе 

не може да се побива со жалба, станува правосилна доколку со неа е 

одлучено за барањата на тужбата или противтужбата. 

 Во случај кога постапката е започната пред извршниот суд и 

кога е донесено правосилно решение за извршување, а 

доверителовото побарување се уште не е намирено или е делумно 

намирено, истиот е должен  во рок од шест месеци од денот на 

примената на ЗИДЗИ, значи сметано од 1. јули па заклучно со 

31.декември 2010 год., да поднесе изјава до судот пред кој се води 

извршната постапка, на кој ивршител да се достави предметот и во 

кој обем е намирено побарувањето, за да може извршителот да го 

продолжи извршувањето. Изјавата претставува поднесок во смисла 

на член 98 од ЗПП , која не треба да биде заверена кај нотар. 

Изјавата може да биде дадена и усно на записник пред надлежниот 

суд. Во изјавата се наведува деловниот број на извршниот предмет, 

се дава појаснување до кој обем, евентулано, е намирено 

побарувањето со предлог на кој извршител да се достави предметот. 

Изборот на извршител секако дека мора да биде во согласност со 

член 31 став 2 од Законот за извршување, според кој извршителот се 
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именува за подрачје на основниот суд и извршува исправи на судот 

или органот  чие седиште е на подрачјето за коешто е  именуван, а 

при спроведувањето на извршувањето презема дејствија на целата 

територија на Република Македонија. По приемот на изјавата 

надлежниот суд предметот го доставува до избраниот извршител кој 

потоа продолжува со извршувањето. Прашањето на доставата на 

предметот подетално е уредено со член 11 став 3 од ЗИДЗИ, според 

кој кога доверителот ќе даде изјава пред судот за избор на 

извршител, судот е должен да ги попише сите преземени дејствија, 

списите кои се наоѓаат во судскиот предмет и трошоците наплатени 

од судот, да донесе заклучок за доставување на предметот до 

извршителот и предметот да го предаде на извршителот посочен од 

доверителот во рок од осум дена. Против заклучокот не е дозволен 

правен лек, бидејќи таквата можност  не е предвидена со Законот за 

ивршување, ниту пак со член 11 став 3 од ЗИДЗИ. Инаку, со член 11 

став 1 од ЗИДЗИ е определено дека по приемот на извршниот 

предмет, извршителот го прима предметот во оној стадиум во кој 

бил пред судот. Извршните дејствија преземени од судот имаат 

правна важност како да ги преземал извршителот што го продолжува 

извршувањето, а според став 2 по приемот на предметот 

извршителот е должен да го извести должникот дека извршувањето 

започнато пред судот продолжува кај извршителот. 

Бидејќи во практиката е можно по различни основи и 

решенија, во текот на извршната постапка (се однесува на времето на 

примената на Законот за извршната постапка) да се изјавени правни 
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лекови, законодавецот со член 8 од ЗИДЗИ го разрешува прашањето 

на рокот од цитираниот член 7. Имено, според член  8 став 1 за 

предметите за коишто е изјавен правен лек, рокот од шест месеци, 

утврден со член 7 од овој закон, почнува да тече од денот на приемот 

на одлуката по правниот лек  од страна на доверителот со која 

правниот лек е одбиен. Ваквата законска одредба е сосема јасна и не 

бара посебен коментар. Рокот за поднесување на изјавата од шест 

месеци тече наредниот ден од денот кога судската одлука е 

доставена на доверителот. Според став 2 од наведената законска 

одредба, ако правниот лек е уважен, рокот од шест месеци почнува 

да тече од денот на приемот на одлуката по правен лек од страна на 

доверителот, а постапката продолжува пред извршител, кој е должен 

да постапи по упатството од повисокиот суд, согласно со 

овластувањата на извршителот од членот 40 на Законот за 

извршување. Цитираниот член 8  став 2 од ЗИДЗИ по својата 

содржина е сличен на цитираниот став 1, со таа разлика што е 

нагласена обврската на избраниот извршител, во понатамошниот тек 

на постапката, во рамките на своите овластувања од член 40 од 

Законот за извршување, да ги има предвид упатствата на повисокиот 

суд. Ова  аналогно на член   366 став 1 од ЗПП, на кој упатува член 

10 од Законот за извршување, според кој првостепениот суд (читај – 

во овој случај ивршителот) е должен да ги изведе сите парнични 

дејствија и да ги расправи сите спорни  прашања на кои укажал 

второстепениот суд во своето решение, а тоа во практиката се 
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однесува на сите прашања поврзани со преземање на извршните 

дејствија. 

Со член 9 став 1 од ЗИДЗИ е определно дека доверителот кој 

нема да постапи согласно со член 7 и 8 од овој закон, ќе се смета 

дека го повлекол предлогот за извршување, за што судот ќе донесе 

решение против кое е дозволена жалба во рок од осум дена. Како 

што е тоа веќе кажано, треба да се има предвид дека со член 2 став 1 

од Законот за извршната постапка, постапката за извршување и 

постапаката за обезбедување се поведуваат на предлог на 

доверителот. Ваквата законска одредба го нормира начелото на 

диспозиција поради која, без предлог на овластено лице, не може да 

биде поведена постапката за извршување. Меѓутоа, од начелото на 

диспозиција произлегува и правото на доверителот да може да го 

повлече предлогот за извршување на начин како што е тоа 

определено со член 37 од Законот за ивршната постапка. Според тоа, 

во смисла на цитираниот член 9 став 1 молчењето на доверителот и  

неговото непостапување согласно со член 7 или 8 од ЗИДЗИ, треба 

да се смета како повлекување на предлогот за извршување. Се 

разбира, во таква ситуација, и по протекот на наведениот рок,  

доверителот може да поднесе нов предлог за извршување до 

надлежниот извршил доколку не настапила застараност во 

согласност со одредбите од член 368  од Законот за облигационите 

односи.  
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Во практиката е можно, особено при достава на судските 

одлуки, да има неуредности поради кои надлежниот суд може 

погрешно да заклучи дека настапиле услови од цитираниот член 9 

став 1 за донесување на соодветно решение. Токму поради тоа со 

наведената законска одредба е определено дека против решението е 

дозволена жалба во рок од осум дена, а според став 2 дека судот 

пред кој е изјавена жалба е должен во рок од три дена од денот на 

наплатената судска такса да го достави предметот на апелациониот 

суд кој треба да одлучи по жалбата во рок од 15 дена.  Рокот од три 

односно  петнаесет дена е ставен во функција на ефикасноста во 

постапувањето кое овозможува побрз пренос на извршните предмети 

од судот на извршителите. Понатамошниот тек на постапката ќе 

зависи од исходот на постапката по изјавената жалба. Доколку на 

правосилен начин биде утврдено дека немало основи за донесување 

решение согласно со цитираниот член 9 став 1 од ЗИДЗИ, 

доверителот ќе има право да постапи согласно со член 7, а во рокот 

определен со член 8 истиот закон. 

Бидејќи е општопознато дека еден број извршни постапки 

трајат повеќе години, со член 10 од ЗИДЗИ е определено дека со 

преносот на извршните предмети од судовите кај извршителите, 

рокот за застареност се прекинува. Прекинот на застареноста треба 

де се оценува во согласност со член 381 од Законот за облигационите 

односи. На ваков начин се обезбедуваат правата на доверителите, без 

оглед на тоа што извршувањето за прв пат  ќе тече  пред друг 
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надлежен орган, односно извршителот како лице кое врши јавни 

овластувања утврдени со закон. 

 

НОТАР КАКО ПОВЕРЕНИК НА СУДОТ 

 

За работата на нотарите во Република Македонија од особено 

значење е член 13 од ЗИДЗИ, бидејќи досега елаборираните одредби, 

главно, се однесуваат на постапувањето на судовите, доверителите и 

извршителите, додека пак наведената законска одредба го  

определува местото и улогата на нотарот во преносот на извршните 

предмети од судот на извршителите.  

Начелно, согласно со член 134 став 1 од Законот за 

нотаријатот, судот или друг орган може на нотарот да му ги довери 

сите работи што се утврдени со посебен закон. Досега, во нашата 

правна и судска  практика, таков е случај  со член 126 од Законот за 

вонпарничната постапка, со кој е определено дека за расправање на 

оставина  надлежен е  нотарот, како повереник на судот.  

Во таа смисла, со член 13 став 1 од ЗИДЗИ е определено дека 

предлозите за извршување поднесени пред 26 мај 2006 год., кои не 

се правосилни и предлозите за извршување врз основа на 

веродостојни исправи, за кои не е доенесено правосилно решение за 

извршување, судот ќе ги предава на постапување кај нотар кој 

постапува како повереник на судот. 
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За разлика од анализираниот член 7 од ЗИДЗИ, член 13 став 1 

се однесува на  состојбата кога предлозите за извршување  не се 

правосилни, а по предлозите за извршување поднесени врз основа на 

веродостојна исправа  не е донесено правосилно решение. Ваквата 

законска формулација, во првиот дел,  според мислењето на авторот, 

во најмала мера, не е доволно прецизна и во практиката може да 

биде различно толкувана и применувана. Ова поради тоа што 

предлозите за извршување не стануваат правосилни, туку согласно 

со Законот за извршната постапка (се применува најдоцна до 1. јули 

2010 год.), како што е тоа веќе образложено, правосилно станува 

решение со кое се дозволува извршувањето. Меѓутоа, имајќи ја 

предвид севкупноста на намерата на законодавецот со ЗИДЗИ да 

изврши дефинитевен пренос на извршните предмети од судот на 

извршителите, наведената законска одредба треба (би требало) да се 

сфати дека од страна на извршниот суд е донесено решение со кое се 

дозволува извршување. Ако таквото решение не е донесено ( што 

сепак е малку веројатно) нотарот, како повереник на судот, 

предметот ќе  го врати на судот со цел такво решение дополнително 

да биде донесено. Во прилог на ова, условно, оди став 2, од 

цитираната законска одредба, според кој нотарот врши достава на 

решението за извршување до должникот, со правна поука дека во 

рок од осум дена  има право на приговор преку нотарот до судот кој 

го отстапил предметот. Во секој случај, нотарот нема законско 

овластување да донесе решение со кое се дозволува извршување, 
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поради што и делот на став 2, кој се однесува на правна поука, не е 

правилсно формулиран бидејќи правната поука ја дава оној што го 

донел или требало да го донесе решението, а тоа е судот. Против 

решението за извршување, како што е тоа веќе кажано, согласно 

член 47 став 1 од Законот за ивршување дозволена е жалба , а не и 

приговор поради што не е јасно зошто во цитираниот став 2 е дадено 

правото на приговор ако решението е донесено до 1. јули 2010 год. 

Делот на член 13 став 1 од ЗИДЗИ кој се однесува   на веродостојна 

исправа е јасен бидејќи според член 54 став 1 од Законот за 

извршната постапка против решението за извршување врз основа на 

веродостојна исправа, должникот може да поднесе приговор во рок 

од осум дена, а согласно со член 39 став 3 се доставува до соодветна 

единица на носителот на платен промет дури откако ќе стане 

правосилно,  и конечно според член 41 став 3 извршувањето 

дозволено врз основа на веродостојна исправа не може да се 

спроведе пред правосилноста на решението за извршување. 

Како што е веќе кажано, извршните  предмети опфатени со 

член 13 став 1 од ЗИДЗИ, за разлика од член 7, судот ги предава на 

постапување кај нотар кој постапува како повереник на судот. 

Меѓутоа, ЗИДЗИ не содржи одредба за начинот на предавање на 

предметите на постапување кај нотар, каков што е тоа случај со 

предавање на оставинските предмети. Имено,  согласно со  член 135 

став 1 од Законот за вонпарничната постапка судот, постапувањето 

по оставинските предмети ќе им ги довери на нотарите според 

службените подрачја на нотарите утврдени со Законот за 
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нотаријатот, а според став 2 кога на подрачјето на судот има повеќе 

нотари, предметите ќе им се доделуваат рамномерно според азбучен 

редослед на презимињата на нотарите. Во секој случај, станува збор 

за значајно прашање кое мора (ургентно) да биде доуредено од 

страна на Министерството за правда, надлежните судови и 

Нотарската комора на Република Македонија. Според мислењето на 

авторот, начинот како се врши доставата на оставинските предмети 

од судот до нотарот функционално не одговара на преносот на 

извршните предмети од судот на нотарот. Ова поради тоа што 

големиот број извршни предмети, чиј пренос треба да биде извршен, 

би создал големо администартивно оптоварување како на судовите 

така и на нотарите. Поради наведеното најцелисходно решение е 

преносот на предметите да биде извршен (да се врши) сразмерно на 

бројот на нотарите на подрачјето на основниот суд. При тоа на   

секој нотар ќе му бидат пренесени во работа сразметниот дел на 

предметите, кој одговара на вкупниот број на нотарите на 

соодветното судско подрачје.  

Според член 13 став 2 од ЗИДЗИ,  нотарот врши достава на 

решението за извршување на должникот со правна поука дека во рок 

од осум дена има право на приговор преку нотарот до судот кој го 

отстапил предметот. Тоа значи дека, пред се, треба да биде извршено 

примопредавањето на предметите   од судот на нотарите, а потоа 

истите кај нотарот да бидат регистрирани во уписникот за доверени 

работи (член 91 став 1 точака (д) од Законот за нотаријатот, при што 

судскиот предемет го задржува својот „И“ број. Меѓотоа, и во 
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цитираниот  став 2 се повторува непрецизноста на законската 

формулација според која во правната поука се назначува дека 

должникот “има право на приговор преку нотарот“. Имено,  ако 

решението за ивршувањето го донел судот, а треба да го донесе,   во 

правната поука ќе биде  наведено дека жалбата се доставува до 

повискиот суд преку  судот кој го донел решението. Меѓутоа,  судот 

(извршниот), во моментот на донесувањето на решнието за 

извршување, секако дека не можел да го примени   ЗИДЗИ бидејќи 

истиот ќе започне да се применува дури од 1. јули 2010 год. Ова ако 

се има предвид  содржина на член 48 од Законот за извршната 

постапка и начинот на која судот одлучува по изјавената жалба. 

Според член 13 став 3 од ЗИДЗИ кога приговорот е 

ненавремен, недозволен и нецелосен, нотарот го отфрла со решение 

против кое е дозволена жалба во рок од осум дена до судот кој го 

отстапил предметот. Приговорот е ненавремен ако е поднесен по 

истекот на рокот од осум дена од дена откако должникот го примил 

решението за извршување. Приговорот е нецелосен ако врз основа 

на податоците содржани во него не може да се утврди кое решение 

се побива или ако приговорот не е потпишан (член 340 став 1 од 

ЗПП, односно член 16 (д) став 2 од ЗИДЗИ). Во таков случај нотарот 

ќе го повика должникот да го дополни или исправи приговорот (член 

340 став 2 од ЗПП) па ако тој не постапи по барањето на нотарот, 

приговорот со решение ќе го отфрли како нецелосен. Приговорот е 

недозволен ако е изјавен од некое друго лице, а не од должникот, 

или ако должникот се одрекол или откажал од жалбата (приговорот), 
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или ако не постои правен интерес за вложување на жалбата (член 16 

(д) став 2 од ЗИДЗИ). Решението кое нотарот може да го донесе во 

смисла на член 13 став 3 од ЗИДЗИ, треба да биде формално 

изготвено со образложение за причините за неговото донесување. 

Решението ќе носи две бројки и тоа : судиската бројка на извршниот 

предмет и бројката „УДР“, а ќе има и правна поука за правото на 

жалба во рок од осум дена до судот кој го отстапил предметот. Без 

оглед на тоа што во член 13 став 3 од ЗИДЗИ не е изречно наведено, 

жалбата до надлежниот суд треба да биде   доставена преку нотарот 

кој го донел решението, бидејќи со жалбата на надлежниот суд се 

доставуваат и списите на извршниот предмет. Жалбата не се 

доставува на одговор на должникот бидејќи станува збор за 

процесно прашање.  

Доколку нотарот не го отфрли приговорот, според член 13 

став 4 од ЗИДЗИ, предметот се доставува во судот и постапката 

продолжува како по тужба по приговор за издавање платен налог 

(член 417 до 428 од ЗПП). Според мислењето на авторот, ваквата 

законска формулација, како и оние на кои понапред е укажано, е 

нејасна. Имено,  кога се врши пренос на предметите од судот на 

извршителите (дефинитивен според намерата на законодавецот), се 

пренесуваат (би требало да се пренесат) сите незавршени извршни 

предмети  по различни основи, а не само паричните побарување 

(извршување врз недвижностите, статусни работни спорови и др.). 

Меѓутоа, извршните предмети по други основи, а не и по основ на 

паричните побарувања во смисла на член 16 – (а) од ЗИДЗИ, не 
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можат да бидат пренесени во надлежност на нотарите, како 

повереници на судот. Поради тоа, се поставува прашањето, каква е 

понатамошна судбина на ваков (поинаков) вид извршни предмети?  

Наведените постапки, во секој случај, не можат да продолжат во 

смисла на член 13 став  4 од ЗИДЗИ,  како по тужба по приговор за 

издавање платен налог, бидејќи тука не станува збор за наплата на 

парични побарувања врз основа на веродостојна исправа. Давајќи 

одговор на ова прашање, авторот е на мислење дека веднаш треба да 

се преземат потребни чекори ( и Нотарската комора на Република 

Мкаедонија) законодавецот со дополнување  на цитираниот член 13 

од ЗИДЗИ, да го доуреди прашањето на преносот на предметите од 

судот на извршителите кои за основ го немаат паричното 

побарување бидејќи за тоа уште има доволно време ако се има 

превид дека ЗИДЗИ ќе започне да се применува сметано од 1. јули 

2010 год. Доколку ваков вид на извршните предмети од страна на 

судот  му биде доставен на нотарот, според мислењето на авторот, 

таков предмет треба да биде вратен на истиот суд на негово 

понатамошно постапување.   

Со член 13 став 5 од ЗИДЗИ е определено дека за постапките 

за кои нема изјавен приговор, по истекот на предвидениот рок, 

нотарот става потврда за правосилност и извршност и решението му 

го доставува на доверителот со укажување дека започнува да тече 

рокот од член 7 од овој закон. За поимот на правосилноста веќе е 

дадено образложение во трудот. Извршноста, во смисла на член 17 

став 1 од Законот за извршната постапка, односно член 14 став 1 од 
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ЗИ,   значи дека решението станало правосилно и дека истекол рокот 

за доброволно извршување на должниковата обврска. Тоа значи дека 

со потврдата за извршност  нотарот потврдува дека решението за 

извршување е правосилно и дека истекол рокот за доброволно 

извршување на решението. 

Коенечно, со член 14 од ЗИДЗИ е определено дека извршното 

решение донесено од судот врз основа на веродостојна исправа, кое 

станало правосилно и извршно, стекнува својство на извршна 

исправа за наплата на парично побарување, а според став 2 

доверителот во рокот утврден во членот 7 од овој закон е должен да 

пристапи пред судот и да побара тој да стави потврда за 

правосилност и извршност. За разлика од законското решение од 

член 13 став 5 од ЗИДЗИ, за наведениот вид извршни предмети врз 

основа на веродостојна изправа (овој институт е содржан во Законот 

за извршната постапка, меѓутоа не и во Законот за извршување се  до 

денот на примената на ЗИДЗИ), со цитираниот член 14 став 2 од 

ЗИДЗИ е определен поинаков правен режим кога е во прашање 

органот надлежен  за ставање потврда на правосилност и извршност, 

не нотарот туку судот.  
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Teofil Tomanovic – Judge of the Appellate Court Skopje, retired 

  

S U M M A R Y 

 

In this text, the author points out that the Law for changes and 
amendments for the Law of execution enables transfer of all unfinished 
executorial cases to the executors. That helped the courts to take off the 
burden of the large number of undisputed cases. This text elaborates the 
most significant issues regarding the transfer of the cases from the courts 
to the executors, as well as the role of the notary as a court trustee in this 
procedure. 

Then the author makes an analysis of the article 13 of the Law for 
changes and amendments of the Law of execution that regulates the 
notary’s proceedings during the transfer of the cases from the courts to 
the executors. He also points out that the articles 13 comprise certain 
things that can balk the efficient proceeding of the court and notary 
during the transfer of the cases. He also states that the transfer of the 
cases from the court to the notary is still not regulated, therefore he 
suggests the transfer of the cases to be done in proportional manner, 
according to the number of the notaries of certain courts area and not 
individually as the delivery of the inheritance cases has been done in 
compliance of article 135 of the Law of non litigate procedure.  

The author concludes that the issue of the executorial cases has not 
been sufficiently regulated, especially those cases that has not have due 
monetary request as its own element, but they have different element – 
ownership, statute disputes of the working relations.  

He states that the notaries should return these types of disputes to the 
courts that previously delivered the case. 

Regarding this issue the author also states the lack of exactness of the 
article 13 paragraph 4 of the Law for changes and amendments of the 
Law of execution, according to whom if the notary does not overrule the 
abjection , the case is delivered to the court and it proceeds as a 
complaint by the abjection of the cash on delivery. This is done in way 
because the legal provision can not be addressed and implied to the 
executorial cases by ownership, statute disputes of the working relations 
etc. 
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Answering  all the  issues  regarding the insufficient explanations of the 
article 13 of the Law for changes and amendments of the Law of 
execution, the author emphases that certain action should be undertaken 
by the Notary Chamber of the Republic of Macedonia from one side and 
from the legislator as well by proposing amendments of this Law, to 
regulate the issue of transfer of the cases from the courts to the 
executors that do not have the monetary request as an element, because 
there is sufficient time for that to be finished having in mind that the 
application of this Law will start from 01.07.2010.  
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Teofil Tomanovik- juge à la Cour d’Appel, à la retr aite  

 

R é s u m é  

 

 

Dans l’article, l'auteur montre que la Loi relative à la modification 

de la Loi sur l’exécution fournit le transfert définitif de tous les cas ouverts 

dans la compétence des exécuteurs, et de cette manière les tribunaux se 

détendront d’un certain nombre de cas incontestables. Cependant, 

l’article est rédigé afin d’englober toutes les questions importantes 

relatives au transfert des cas de la Cour aux exécuteurs, et la place et le 

rôle du notaire, en tant que fiduciaire de la Cour dans cette procédure. 

Puis, l'auteur analyse l'article 13 de la Loi relative à la modification de la 

Loi sur l'exécution, dont le rôle du notaire dans le transfert des cas de la 

Cour aux exécuteurs est déterminé. En outre, il conclut que l'article 13 

contient des ambiguïtés qui en pratique peut entraver le bon déroulement 

des procédures de la Cour et de notaire dans le transfert des cas. Aussi, 

il indique également qu'il n'est pas réglementé le moyen du transfert de 

cas de la cour au notaire, donc, il suggère que le transfert s'effectue 

proportionnellement, selon le nombre de notaires sur le territoire de la 

Cour compétente et non individuellement comme dans la livraison des 

cas héréditaires conformément à l'article 135 de la Loi sur la procédure 

en matière non contentieuse. 

L'auteur conclut que la question sur les cas exécutifs se basant sur des 

créances en argent non échues, mais ils ont une autre base - la 

possession, des conflits provenant des relations du travail etc. Aussi, 
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l’auteur pense que dans ce type de cas, le notaire doit le renvoyer à la 

Cour compétente pour un traitement ultérieur. En ce qui concerne cette 

question, il accentue les inexactitudes de l'article 13 paragraphe 4 de la 

loi relative à la modification de la Loi sur l'exécution, en vertu de laquelle 

si le notaire ne rejette pas l'objection, le cas doit être soumis à la Cour et 

il est poursuit comme une plainte pour l’objection sur l’émission de l’ordre 

de paiement. Donc, cette disposition juridique ne peut pas se référer aux 

cas basés sur la possession, des conflits provenant des relations du 

travail etc.   

 En donnant des réponses aux questions posées relatives aux 

manques dans l'article 13 de la Loi relative à la modification de la Loi sur 

l'exécution, l'auteur pense que des mesures nécessaires doivent être 

prises par la Cambre des notaires de la Macédoine. Aussi des 

modifications de la loi présente doivent être faites afin d’établir plus 

clairement la question sur le transfert de la cour aux exécuteurs des cas 

ne se basant pas sur des créances en argent, puisque pour cela il y a 

encore du temps si nous prenons en considération que cette loi entre en 

vigueur le premier juillet 2010.  
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Николчо  ЛАЗАРОВ1 

 

 

ПРИГОВОР ПРОТИВ РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ДОЗВОЛУВА 
ИЗВРШУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА ВЕРОДОСТОЈНА 

ИСПРАВА И ПОТВРДА ЗА ПРАВОСИЛНОСТ И ИЗВРШНОСТ 

 

 

Со измените на Законот за  извршување  на нотарите им е 
дадено оригинерно  овластување  да постапуват во постапките за 
донесување решение за  извршување врз основа на веродостојна  
исправа како неспорна постапка. 

Во целината на овој нов правен институт влегува  и заштитата 
на  должниците и обезбедување  на  правни  лекови против  
издадените решенија за извршување  во  таа постапка. 

 Со измените  на  Законот  за   извршување  ова прашање е 
уредено  со член 16-д каде е  дадено правото на приговор како  
основен  правен лек  за  заштита на  должниците, како во  формална, 
така  и во материјална  смисла. 

 Но, со оглед на тоа што постои поврзаност на законите со 
упатувачки норми, дозволено е примена на  Законот за  парнична 
постапка  покрај приговорот како основен правен лек со тоа што во 
оваа постапка може да се изјави  и жалба против решение,  но  во 
строго определени ситуации и во исклучителни случаи кои подоцна 
ќе  станат  предмет на обработка. 

 Значи  правни лекови  во постапката  за издавање решение  
врз основа на веродостојна  исправа  се: приговор и жалба. 

                                                      

1 Николчо  Лазаров – Министерство за правда 
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 Против предлогот на доверителот, на  должникот како 
офанзивно-правно дејство му стои на располагање можноста за 
одбрана со парнични дејства со одбрамбен карактер со цел да го  
спречи доверителот во остварувањето  на  процесните и 
материјалните барања. Приговорот како правен лек, има  цел  во  
процесна и материјална смисла, од  каде  се појавува и поделбата  на 
приговорите   на  материјални и  процесни приговори. Приговорот 
како дејство  е од процесен карактер и ние  овде го  гледаме од тој 
аспект, а неговата содржина е од материјален карактер. 

 Законот  за извршување по својата правна природа  влегува  
во групата  на  процесни закони, а постапката за издавање  решение 
за извршување врз основа на веродостојна исправа е строго  
формална постапка. 

 Во постапката по предлог за издавање дозвола на 
извршување, на должникот како правен лек на располагање 
единствено му  стои приговорот. 

Приговорот   како  правен лек  по  својата  правна природа 
и по своите  карактеристики:  

- влегува  во  групата на  редовни  правни лекови, 
- во основа  е едностран, 
- секогаш  има  суспензивно  дејство, и 
-  претставува   ремостативен  правен лек. 
-  

Приговорот  е редовен правен лек кој му стои  на  
располагање  на   должникот. Со приговорот,  нотарот  не се впушта  
во расправа  за основаноста  или неоснованоста  на материјално 
правното  барање на тужбата, туку  ги  спречува процесните дејства  
на нотарот. 

Во  оваа постапка, приговорот  е  исклучиво едностран,  
бидејќи може да се изјавува само од страна на должникот. 
Доверителот  нема право на приговор  и  за него е недозволено  да 
изјавува приговор, затоа што  тој  е  заинтересиран  постапката  да 
течи и да  го оствари своето  материјално-правно побарување. Се  
разбира дека со предлогот и со барањето во него располага  
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доверителот  и тој може  да  го повлече предлогот, односно да се 
откаже од  барањето во предлогот во сите фази на постапката. Но, 
овде нема да се впуштаме во правните последици на повлекувањето  
на предлогот, односно откажувањето од  барањето истакнато  во 
него.   

Во оваа постапка, приговорот  без исклучок  е од  формална 
природа и нотарот не се впушта во испитување на неговата 
основаност. По добивањето на решението и приговорот,  судот се  
впушта  во  материјална  расправа и основаноста на приговорот во 
контрадикторна постапка  за донесување мериторна  одлука. Ова 
значи  дека  тој е ремостативен и органот, во конкретниот случај 
нотарот нема да се  впушта  во одлучување по содржината на 
приговорот, туку тоа ќе му го препушти на судот. За нотарот  
доволно е само истакнувањето на приговорот  за да ги прекине 
дејствата по предлогот. 

Но, сепак нотарот  по добивањето на приговорот  е должен по 
службена  должност  да го испита приговорот во смисла на член 16-д 
став 2 (два)  од Законот  за извршување. Нотарот  испитува  дали 
приговорот  е: 

- навремен 
- дозволен и 
- целосен 

Ставот 1  (еден) од член 16-д ја  дефинира  навременоста на 
приговорот и го одредува рокот за  негово истакнување. Па, од  таму 
произлегува  дека  приговорот е ненавремен ако е изјавен по 
протекот на 8 дена од денот на добивањето од страна на  должникот. 
Ако приговорот е поднесен по тој  рок, ќе  се смета како ненавремен 
и истиот  ќе  биде  отфрлен  од  страна на  нотарот  со  решение  
против кое може  да се   истакне  жалба  до надлежниот основен   
суд. Рокот од  8 дена  е преклузивен и нотарот  строго води сметка  
за тоа. Сметањето на роковите е согласно со Законот за парнична 
постапка и  рокот  почнува да тече од  наредниот ден од уредното 
доставување на предлогот со  решението за извршување. Ако 
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последниот дена од  рокот  паѓа  во неработен дена, недела или 
државен празник, тој истекува наредниот ден. Посебно  
карактеристично  што  се појавува во практиката е што по истекот на 
рокот должникот  честопати  врши  дополнување на приговорот. 
Нотарот нема  да постапува  по  тоа дополнување, туку ќе го 
препрати до надлежниот суд на натамошно постапување. Исто така,  
предавањето на приговорот  преку пошта  со препорачана пратка се 
смета како уреден, ако е предаден во дозволениот рок. 

Друг елемент кој нотарот е должен да го провери е дали 
приговорот е поднесен од овластено лице  или лице кое има правен 
интерес за поднесување приговор. Како лице  кое не е овластено  за 
поднесување приговор  е она кое не  е странка  во постапката, не 
учествува во неа, односно не е назначена како  странка од 
доверителот. Исто така, полномошник со неуредно полномошно ќе 
се смета како лице кое не е овластено за поднесување приговор. Кога 
приговорот е поднесен од  лице кое има правен интерес, односно 
нема  правен интерес, задолжително е  да  го докаже  правниот 
интерес во моментот  на поднесувањето на приговорот.  

Исто така, нотарот е должен  да внимава и  на тоа  дали  
приговорот е уредно потпишан од  лицето кое го поднесува,  дали е  
разбирлив  и посебно дали е назначено за кое решение се однесува  
приговорот. 

Жалбата  како правен лек  може  да го користи  и  
доверителот кога се напаѓа решението со кое се одредени трошоците 
во постапката. Во таква ситуација, решението за извршување  е 
правосилно,  додека пак решението за  трошоци  не е  правосилно и 
против него може да се изјави  жалба  до  надлежниот  суд. 

Жалбата  како правен лек  му стои на располагање на  
должникот  против  решението со кое е одлучено по приговорот, 
односно решението за  отфрлање на  пориговорот. Но, тоа е посебна 
тема,  а нотарот е  должен  само  списите на предметот  да ги достави  
до надлежен  суд за понатамошно постапување. 

Одлуката со која одлучува нотарот  по приговорот е во форма 
на решение со кое  приговорот  се отфрла. Во останатите случаи, 
кога приговорот е изјавен согласно со законот, нотарот заедно со 
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списите по предметот  со допис го доставува до надлежниот  суд  за 
постапување по повод приговор  и донесување  на  одлука, согласно 
со ЗПП за постапување по повод платен налог.  

 

        Потврда  на правосилност  и извршност  

 

 Решението  со кое е  дозволено извршување има  сила  на 
извршна исправа, а да биде подобна за извршување потребно е 
нотарот  да  стави потврда  за правосилност  и извршност. 

 За да може нотарот  да  стави потврда за правосилност и 
извршност потребно е да се исполнети определени улови  кои ги 
утврдува нотарот. Ставањето на правосилноста и извршноста  го  
прави нотарот по службена должност веднаш откако  ќе се исполнат 
условите. Ова  е последно дејство кое  го презема нотарот, односно 
со доставувањето на решението со клаузулите на правосилност  и 
извршност завршува постапката пред нотар. 

Посебно треба  да се прави  дикстинција  и да се  разликуваат  
роковите  кога  решението  за извршување станува правосилно, а 
кога извршно. Главно  роковите  се преклопуват, па честопати не се  
разликува и не се прави  разлика помеѓу нив.   

Теоријата правосилноста ја дефинира како момент кога  
одлуката   стапува на правна   сила. Значи, мометот кога  решението  
за извршување стапува на правна  сила  се смета дека е правосилно. 
За да стане  правосилно решението потребно е да се исполнети  
некои услови. Имено, потребано е да биде истечен  рокот  за 
приговор, а странката  да не  приговарала или  да е донесено  
решение  со кое  приговорот е отфрлен  како ненавремен или  
недозволен. Исто така,  решението  за извршување ќе стане  
правосилно и кога должникот  ќе го повлече приговорот во текот на 
целата постапка пред нотарот, значи  денот  на доставување  на 
изјавата за повлекување на приговорот ќе се смета како ден  на  
настапување на правосилноста. 

Последици на правосилноста  се тоа  дека: 
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1. должникот  не може повеќе  да  го напаѓа  

решението  со  приговор или настапува  формална 
правосилност као што е  наречено  во  теоријата и 

2. не може повеќе помеѓу  истите странки  да се 
поведе спор res iudicata. И доколку биде поднесен 
нов предлог, нотарот  нема да постапува и да 
донесува  решение. Во теоријата  оваа 
правосилност  е наречена  материјална 
правосилност ( ne bis eadem  re sit action). 

 

Извршноста  на решението со кое се дозволува извршување  
врз основа  на веродостојна исправа  настапува  со истекот  на 
парициониот рок,  утврден во диспозитивот на решението  за  
доброволно извршување на обврските. Тоа значи дека  до истекот 
на  тој рок не може да се пристапи  кон присилно  извршување. 
Извршителот   не може да постапува ако не е истечен тој рок и не е  
ставена клаузула на извршност. 

Многу е  важно да се прави разлика помеѓу моментот 
на настанување на  правосилноста  и на  извршноста. Не секогаш  се 
преклопуваат овие  два  рока и  затоа треба посебно  да се внимава. 
Решението може  да стане правосилно и во моментот на  
настапувањето и на правосилноста,  но и многу подоцна од тој 
момент. Имено, еден од условите  за поднесување на предлогот е 
побарувањето да биде  стасано  во моментот на  поднесување на 
предлогот. Стасаност на побарувањето  значи дека е истечен  рокот  
утврден во веродостојната исправа  за исполнување на обврската. 
Тој се истакнува во предлогот и ако не може да се  утврди се 
повикува  подосителот  да  го  назначи денот на стасаноста на 
побарувањето. Но, овој  рок никако не смее да се  меша  со рокот  
кој ќе биде утврден  во  решението за  извршување за  доброволно  
исполнување на обврските. Овие два рока се сосема различни. 
Истекот на првиот рок е причина за поднесување на предлогот  за 
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донесување решение со кое се дозволува извршување  врз основа  
на веродостојна исправа. Вториот  рок е причина  доколку  
должникот  не постапи  по задолжението во диспозитивот 
доверителот да пристапи кон присилно извршување  преку 
извршител. 

 Предмет на извршување  секогаш  се  диспозитивите на 
решението  и затоа многу е важно да се напомене дека треба  да се  
внимава дали е уреден  и дали  се  дадени сите елементи кои го  
прават диспозитивот разбирлив, јасен  за  извршување, односно дали 
решението е подобно за извршување. Тоа значи  да се внимава дали 
јасно е утврдена висината на главното побарување, рокот на 
стасаноста на побарувањето или  моментот кога почнува  да тече  
пресметувањето на каматата и  трошоците на постапката. Само таков 
предлог и решение  се  јасни и спроведливи. 

При ова се отвора и прашањето  за неоснована потврда  за 
извршност. Сметам  дека може да  се примени член 12  став 3 од 
Законот  за извршување. Нотарот  може  да ја укине  неоснованата 
потврда  за  извршност и тоа по предлог на  должникот  или ако 
утврди  и по службена  должност. 
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Lazarov Nikolco – Ministry of Justice 

 

S U M M A R Y 

  

This text views the changes of the Law for execution of the 
article 16-d where the right of an objection has been granted as a 
principal remedy for protection of the debtors in formal as well as in 
material sense. 

Based upon the fact that the notaries procedure for issuing a 
license for execution based on the authentic document, by its 
essence is undisputed procedure, the objection as a legal remedy 
is an instrument by which the debtor is protected and in the same 
time from undisputed procedure it transforms in contradictory 
procedure. 

In this case the objection is declarative remedy, which means that 
the notary proceeds by the objection, however further leading of 
the procedure fall to the courts where the decision will be reached 
by the rules of the litigate procedure. 
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 Lazarov Nikolco  – Le Ministère de la justice  
 

R é s u m é  

 

 

Cet article fait référence aux modifications de la Loi sur 

l’exécution de l'article 16-e, où le droit d'objection comme une voie 

de recours de base pour la protection des débiteurs, dans le sens 

formel et matériel. 

 

A partir du fait que la procédure devant les notaires relative à la 

délivrance un permis pour exécution est basée sur un document 

crédible, l’objection comme une voie de recours est l'instrument qui 

protège le débiteur et en même temps la procédure passe de 

irrécusable à litigeuse (contradictoire). 

 

L’objection dans ce cas représente une voie de recours 

démonstrative où le notaire procède mais la procédure passe dans 

les tribunaux où avec les règles de la procédure en matière 

contentieuse, une décision sera effectuée.  
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Златко  НИКОЛОВСКИ1 

 

 

ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ДОЗВОЛУВА 
ИЗВРШУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА ВЕРОДОСТОЈНА 
ИСПРАВА – НОВА НАДЛЕЖНОСТ НА НОТАРИТЕ 

 

 

Од 1 јули 2010 година нотарите го преземаат издавањето на 
решението со кое се дозволува извршување врз основа на 
веродостојна исправа и на тој начин во голема мерка се растоварува 
судството. Но, за да биде остварена потребно е соработката помеѓу 
нотарите, извршителите и судовите да биде подигната на едно 
поинакво ниво. За да можат извршителите да ја исполнат својата 
функција, во согласност со новите одредби на Законот за 
извршување, постапката за донесување на решенијата, како и самите 
решенија треба да бидат во согласност со закон. Треба да се 
потрудиме нотарите да не прават, односно да прават што помалку 
грешки,  поради што треба да се укаже на елементите кои се битни за 
постапување по предлозите за донесување на решението со кое се 
дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа. 

 

НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ 

 

Сигурно е дека прво на што ќе треба да се посвети внимание 
откако ке биде примен предлогот е прашањето на надлежноста на 
нотарот за определување на извршувањето врз основа на 
веродостојна исправа. 

                                                      

1 Златко Николовски – Нотар во Скопје 
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Согласно со чл.16-А од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за извршување предлогот се поднесува до нотарот по свој 
избор на чие подрачје е жвиеалиштето односно престојувалиштето 
на должникот физичко лице, односно седиштето на должникот-
правното лице. 

Доколку се поднесат предлози за извршување во кои како должник 
се јавува странско правно или физичко лице, а при тоа нивниот имот 
е во странство, нотарот треба да го достави до надлежниот суд на 
решавање,  согласно со чл.16Г ст.2 од Законот за извршување. 

 

Чл.16Г ст.3 од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за извршување 

 

3) Ако нотарот оцени дека предлогот за донесување решение со кое 
се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа не е 
уреден, ќе го врати на доверителот да го уреди според дадените 
насоки во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето. 
Ако доверителот не го достави предлогот во определениот рок, 
предлогот ќе се смета за повлечен. 

 

Оттаму треба да се внимава на следните елементи врз кои нотарот ке 
може да оцени да ли се работи за уреден предлог. 

 

ПОДАТОЦИ ЗА СТРАНКИТЕ (ДОВЕРИТЕЛОТ И 
ДОЛЖНИКОТ) ВО ПОСТАПКАТА. 

 

Предлоготот за донесување решение во кој не се прецизно дадени 
податоците за странките  не е уреден и врз основа на него нотарот не 
може да го донесе решението.   

Законот за парничната постапка во чл.70 ст.1 точно определува кој 
може да биде странка во постапка, а тоа се секое физичко и правно 
лице.  
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 Главно како странки во постапката може да се појават: физички 
лица, правни лица, трговски друштва (чл.19 од ЗТД) и физички лица 
кои обавуваат дејност.(чл.12 од ЗТД) 

 

А) Физичките лица треба да бидат наведени со означувањето на 
името и презимето, живеалиште, односно пребивалиште како и 
податоци на евентуалните полномошници. Не е доволно странката 
да биде означена само со име или само со презиме, бидејки тоа не е 
доволно за донесување на решението.  

 

Б) Правните лица треба да се наведени онака како се наведени во 
тековната состојба издадена од Централниот регистар односно од 
посебните регистри. Наведување на скратеното име можно е само 
ако таков скратен облик е регистриран во соодветниот уписник.  
Министерствата не треба да бидат означени како посебни странки-
тоа тие не се, туку основна странка е Република Македонија и така 
треба да биде наведено во предлогот. 

 

б/Трговските друштва треба да се идентификуваат согласно со 
податоците дадени во тековната состојба издадена од Централниот 
регистар. Спрема искуството на судовите во голем број на 
предлозите за извршување погрешно се наведува должникот, а во 
некои случаи дури и доверителите погрешно ја наведуваат и 
сопствената фирма. 

 

г/ означување на физичко лице кое врши дејност, треба да се укаже 
дека како странка се јавува само физичкото лице, а не неговата 
дејност. 
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СОДРЖИНА  НА  ПРЕДЛОГОТ за донесување на решението со 
кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна 
исправа 

 

Откако ќе се утврди дека податоците за странките се  прецизни  и 
дека приложената веродостојна исправа е уредна, потребно е да се 
провери самата содржина на предлогот. 

 

Согласно со чл.16-Б од законот  предлогот за донесување решение за 
дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа содржи: 

 

1/ барање за донесување решение со кое се задолжува должникот да 
го плати паричното побарување кое произлегува од исправата во 
определен рок;  

 

2/ барање за донесување решение со кое се дозволува извршување  
како и  

 

3/ податоци за доверителот, должникот, видот и обемот на 
побарувањето, времето за исполнување на обврската и нејзината 
пристигнатост. 

 

ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОТ ДА ГО ПЛАТИ 
ПАРИЧНОТО ПОБАРУВАЊЕ 

За задолжувањето на должникот да го плати паричното побарување, 
како составен дел на предлогот за донесување на решението,  
доволно е доверителот да употреби зборови кои всушност 
претставуваат такво задолжување : на пр. должникот е должен да 
плати..., се обврзува должникот во рок од 8 дена  да плати  и сл. 
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Износот на задолжувањето за плакање мора да биде потполно ист со 
износот од веродостојната исправа, со тоа што доверителот може да 
бара помалку од она што го има во веродостојната исправа, но 
никогаш не може да побарува повеќе.  

Значи обврска на нотарот е да ги провери износите и датите на 
пристигнување, односно да го спореди Предлогот со веродостојната 
исправа. 

Во однос на веродостојните исправи кои гласат на странска валута,  
таа мора да биде иста со валутата наведена во предлогот за 
донесување на решението. 

Во однос на застареноста, нотарите тоа не го контролираат по 
службена должност туку на тоа мора да внимава должникот. 

 

БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ 
ДОЗВОЛУВА ИЗВРШУВАЊЕ 

Врз основа на чл.16Б од Законот за извршување (измени и дополни) 
доверителот може да бара извршувањето да се определи општо врз 
имотот на должникот, без да ги наведува средствата и предметите на 
извршувањето. 

Ова призлегува од анализата на чл.35 од ЗИП : Во предлогот за 
извршување мораат да бидат назначени: доверителот и должникот, 
извршната или веродостојната исправа, обврската на должникот, 
средството и  предметот на извршување и други податоци што се 
потребни за извршувањето. 

(Средства на извршувањето (чл.27 од поранешниот ЗИП) 
претставуваат определени дејствија, последователно поврзани меѓу 
себе, со цел да се спроведе извршувањето. На пр., продажба на 
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подвижни предмети, продажба на недвижности, пренос на парично 
побарување, претворање во пари на други имотни права) 

Предмет на извршување заради намирување на парично 
побарување може да биде секој должников предмет или имотно 
право, што со закон не се изземени од извршување, односно доколку 
извршување врз нив не е ограничено со закон. (чл.28 од ЗИП) 

Но ако доверителот не го поставил своето барање за донесување 
решение на начин што ке бара извршување на целиот имот на 
должникот, тогаш предлогот мора да има точно назначени средства 
и предмет на извршувањето. 

 

ПРИЛОЗИ КОН ПРЕДЛОГОТ 

За да може  врз основа на предлогот за донесување на решение 
нотарот да донесе решение со кое се дозволува извршување, 
потребно е кон предлогот да достави определени прилози кои се 
неопходни. Тоа е пред се самата веродостојна исправа, но и други 
прилози ако е тоа неопходно. ( чл.18 ст.2 правосилна судска одлука 
со која се докажува пристигнатоста, чл.21 ст.3 – писмена изјава од 
доверителот дека пристигнало побарувањето и го означил денот на 
пристигнатоста (кај веродостојни исправи), чл.22 (чл.19 од ЗИ) – 
јавна или според закон заверена исправа, односно правосилна судска 
одлука со која доверителот докажува дека побарувањето е пренесено 
врз него, чл.23 (чл.20 од ЗИ) – ако извршувањето зависи од некоја 
доверителова обврска или настапување на некој услов – јавна или 
според закон заверена исправа со која ќе докаже дека ја исполнил 
обврската односно дека настапил условот и сл. 

 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПИСМЕНА 
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Откако нотарот ќе го прегледа предлогот за донесување решение за 
дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа и ќе 
утврди дека истиот ги исполнува сите законски услови, нотарот ке 
донесе решение со кое се дозволува извршување врз основа на 
веродостојна исправа и истото ќе треба да се достави до странките. 

 Уредната достава е од исклучителна важност за секоја постапка, а 
неуредната достава е битна повреда на таа постапка. 

Уредната достава на решението за дозвола за извршувањето врз 
основа на веродостојна исправа е претпоставка за негова 
правосилност и извршност, па со тоа и на самата можност за 
спроведување на извршувањето. 

Доставата во целост се регулира со одредбите на ЗПП. 

И тука се на повидок големи, а можеби и нерешливи проблеми.  

Сегашното законско решение за доставата е дадено во глава десетта 
на ЗПП.  Истите  се изменети и дополнети со Законот за изменување 
и дополнување на ЗПП од 2.9.2008 година. 

 Тоа се генерални одредби кои, на жалост, нема да ги дадат саканите 
ефекти во оваа специфична постапка.  

1/ Проблемите се помали кога решението нотарот треба да го 
достави до правно лице. Согласно со чл.129 од ЗПП доставата ќе се 
врши на адреса наведена во предлогот. Ако таа достава не успее 
тогаш доставата се врши на адресата на седиштето наведена во 
тековната состојба на лицето. Ако и таа достава не успее, доставата 
ќе се изврши со објава на писменото на огласна табла на судот, а 
според седиштето на нотарот. Се смета дека доставата е извршена 
уредно по истекот на осум дена од денот на објавувањето на 
писменото на огласната табла. 
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Согласно со ст.4 од чл.129 оваа постапка ќе се применува и на 
физички лица кои вршат определена дејност запишана во трговски 
или друг регистар. 

Она што ќе претставува реален проблем е доставата на физичко 
лице. Вообичаената достава преку ПТТ со препорачана пратка, при 
што нотарот ќе прими известување         “дека странката е известена 
и не ја побарала пратката” , не ќе може да се смета за уредна достава. 

Со чл.125 ст.1 генерално се утврдуваат начините на достава,а тоа се: 
по пошта, преку службено лице на судот, непосредно  во судот, 
преку нотар или друго лице определено со закон. 

Со ЗИД на ЗПП додадени се повеќе ставови од кои во моментов се 
интересни ст. 2 и ст.3. 

Со ст. 2 Се утврдува дека судот (односно нотарот) е должен во 
период од 15 дена сметано од денот кога ќе се утврди потребата од 
доставување, да направи два последователни обида да се изврши 
уредно доставување на еден од начините предвидени во ст.1. 
Доколку доставата не успее, тогаш писменото се објавува на 
огласната табла на судот и со истекот на 8 дена од денот на неговото 
објавување се смета дека доставата е извршена. 

Ст.3 – Кога доставата се врши по пошта со препорачана пратка на 
адресата на лицето на кое таа му се доставува, доставата се смета за 
извршена кога писменото ке му биде врачено, односно ако лицето не 
го подигне писменото во рок од 8 дена иако било повикано тоа да го 
стори. 

Согласно со чл. 129 ст.5 од ЗПП доставата на физичко лице се врши 
на адресата наведена во предлогот. Ако доставата не успее се врши 
на адресата запишана во лична карта. 
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Согласно со чл. 129 ст.6 од ЗПП (ова е новела на законот од 2008) 
ако доставата со препорачана пратка на адресата запишана во лична 
карта не успее, доставата се врши со објава на писменото на огласна 
табла на судот. Се смета дека доставата е извршена по истекот на 8 
(осум) дена од денот на објавувањето на писменото на огласната 
табла на судот. 

Согласно со чл.136 ст.1  Ако лицето до кое треба да се достави не се 
затече во својот стан, доставувањето се врши со предавање на 
писменото на некој од неговите полнолетни членови на 
домаќинството, кој е должен да го прими писменото. 

Согласно со ст.2 ако доставувањето се врши на работно место, а тоа 
лице не се затече таму , доставувањето ќе се изврши на лицето кое 
работи на истото место, АКО ТОА ЛИЦЕ СЕ СОГЛАСИ ДА ГО 
ПРИМИ. 

Согласно со чл.137 ст.2  (кој исто така е новелиран 2008 година) 
писменото за кое со овој закон е определено дека треба лично да се 
достави му се предава непосредно на лицето на кое му е испратено. 
Ако лицето на кое писменото мора лично да му се достави не се 
затече таму каде што треба да се изврши доставувањето, 
доставувачот ќе му остави кај едно од лицата наведени во чл.136 ст.1 
(предавање на писменото на некој од неговите полнолетни членови 
на домаќинството) и  ст.2 (лице кое работи на исто работно место) од 
овој закон писмено известување да дојде во определен ден и час во 
судот (читај кај нотарот) заради примање на писменото. Ако лицето 
не дојде да го прими писменото, а доаѓањето не го оправда во рок од 
три дена сметано од денот кога тоа е повикано во судот да го прими, 
писменото ќе се испрати препорачано по пошта. Ако писменото не 
биде подигнато во рок од осум дена од денот на известувањето дека 
писменото треба да го подигне, ќе се смета дека доставата е уредно 
извршена. 
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И на крај со чл.139 е определено кога лицето до кое е упатено 
писменото без законита причина ќе го одбие да го прими писменото, 
доставувачот ќе го  остави писменото во станот, односно во 
просторијата во која работи или писменото ќе го прикачи на вратата 
на станот или просторијата. И конечно со тоа ќе се смета дека е  
извршено уредно доставување. 

Ако се има предвид дека секој нотар во Скопје ќе прими околу 3000 
предмети (во моментот на пишување на овој материјал нема 
податоци од другите основни судови) повеќе од јасно е дека 
доставата ќе биде  тесно грло. 

Имено вака како е дефинирана достава таа ќе има како последица 
бескрајно одолговлекување на постапката, а со утврдување на 
адресите на странките, нивно прибавување од надлежните органи, 
повторување на доставата, зголемување на трошоците на постапката 
како и  можност должниците да ги злоупотребуваат своите права во 
постапката. 

Оттаму  сметам дека е потребна интервенција во оваа област од 
причина што извршната постапка е итна, се работи за постапка на 
присилна наплата на побарување, а не постапка во која се расправа и 
одлучува за спорови, па како таква оваа постапка бара и 
поспецифично уредување на доставата. 

 

СУДСКА ТАКСА, НОТАРСКА НАГРАДА И НАДОМЕСТ НА 
ТРОШОЦИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ 

 

На нотарот во спроведувањето на  постапката за донесување 
решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна 
исправа,  за сите дејствија му припаѓа единствена награда и се 
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определува спрема вредноста на предлогот за донесување на 
решението за дозвола за извршување. 

 

При определувањето на вредноста на предлогот за донесување на 
решението за дозвола за извршување,  трошоците на постапката и 
споредните побарувања се земаат предвид само ако се единствен 
предмет на барањето. 

 

На нотарот, во спроведувањто на поединечна постапка  за 
донесување решение со кое се дозволува извршување врз основа на 
веродостојна исправа му припаѓа право на надомест на настанатиот 
и предвидливиот трошок во полн износ, а истиот ќе се определува 
согласно со правилникот за нотарската тарифа. 

 

Нотарот непосредно од доверителот ќе ја наплаќа наградата и 
надоместокот на трошоците. 

 

Во постапката за донесување решение со кое се дозволува 
извршување врз основа на веродостојна исправа доверителот не 
може да бара од нотарот постапување по неговиот предлог се додека 
не ја подмири нотарската награда и трошоците. 
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Zlatko Nikolovski – Notary of Skopje 

  

S U M M A R Y 

 

 

 The text views the procedure for issuing cash on delivery for 
payment of monetary claims based upon authorized document, currently 
under courts jurisdiction. However, due to courts strain with multiple 
arguable cases, by the latest changes and amends in the Law of execution 
is determined that this procedure in the future to be delegated to the 
notaries competences. We think that the big part of this procedure is 
undisputable and the notaries will perform this task very successfully. The 
decisions for license of execution based upon the authorized document for 
monetary claims will be reached faster by the notaries and in would be in 
great interest of the parties. 

During the effectuating of the procedure notaries should evaluate if the 
proposal for carrying out a decision is right and if it contains all the 
required data and afterward to carry out the decision that obliges the 
debtor to pay the requested monetary claim, that is unconditional and 
matured for payment. 

 Parties in these types of procedures are legal entities and private 
persons and the enclosed documentation should comprise the required 
data for the parties and the amount of the claim and eventually the claim 
itself. 

 In this text the author emphasizes the delivery of the decisions 
issue, the payment of the courts taxes and the costs of the procedure. 



   Златко Николовски 
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Zlatko Nikolovski, notaire de Skopje  

 

 

R é s u m é   

 

L’article actualise la procédure de délivrance des ordres de 

paiement sur les créances en argent basé sur un document fiable, ce qui 

est actuellement sous la juridiction des Cours. Cependant, à cause de la 

charge des Cours avec de nombreux cas controversés et avec les dernières 

modifications de la loi sur l'exécution, il est prévu que dans l'avenir cette 

compétence soit transférée des Cours aux notaires de l’État. On croit 

qu'une grande partie de cette procédure est sans aucun fait et que les 

notaires pourraient l’exercer sans problèmes. Les décisions pour 

permettre l'exécution sur la base du document fiable pour des créances en 

argent seront rapidement adopter dans l'intérêt des parties. 

 

Pendant la réalisation de la procédure, les notaires doivent évaluer si la 

proposition de décision est correcte et contient toutes les informations 

nécessaires et ensuite, de d’adopter une décision dont le débiteur sera 

obligé de payer la créance en argent exigée, qui est inconditionnelle et 

échue.  
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Les parties de cette procédure sont les personnes morales et physiques et 

le document fiable proposé doit contenir les informations nécessaires sur 

les parties et le montant de la créance ou des créances éventuellement. 

 

L'auteur de l'article essaye particulièrement d’actualiser le problème de la 

livraison des décisions, le payement des taxes et frais judiciaires relatifs à 

la procédure. 
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Стојанче РИБАРЕВ1 

 

 

ВИДОВИ НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ПРИ ПОВРЕДА НА 
ДОГОВОРНИТЕ ОБВРСКИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА 

НАДОМЕСТ НА НЕМАТЕРИЈАЛНАТА ШТЕТА 

 

 

 

 

Вовед 

 

 Предмет на овoj текст ќе биде надоместокот на штета на кој 
доверителот има право кога должникот нема да ја исполни својата 
обврска, ќе задоцни со нејзиното исполнување, или пак нема да ја 
исполни онака како што е договорено. Во нашиот ЗОО оваа е 
регулирано со одредбите од чл.251 до 258. 

 Дел од овие одредби претрпи измени со Законот за измени и 
дополнување на ЗОО (Сл. весник на бр. бр.84/08). Посебно значајна 
измена со оваа новела е  предвидувањето надомест на нематеријална 
штета. Тоа е посебен институт кој е предвиден заедно со 
надоместокот на обичната штета и испуштената корист. Останатите 
измени во овие одредби претставуваат измени на употребуваната 
терминологија со цел за појасно читање на нормите и одговара на 
потребите на практиката. Овие измени, а посебно воведувањето на 
надоместот на нематеријална штета, имаат за  цел да се изврши 
осовременување на нашиот ЗОО со согласно со барањата на правото 
на Европската унија преку транспортирање на соодветни директиви 
како што се Начелата на европското договорно право ( Ландо 

                                                      

1 Стојанче Риабрев-Претседател на Апелационен суд Штип 
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начела) и Начелата на Европското право за надомест на штета. Со 
членот 9 – А  од ЗИДЗОО се воведува ново начело, кое се однесува 
на заштитата на личните права. Личните права го штитат поединецот 
од нападите на неповредливост на правото на живот, здравје, чест, 
углед и воопшто му осигуруваат приватност во чии рамки може да се 
одлучува дали и во која мерка на трето лице ќе му се овозможи 
пристап до неговите работи. Ова се однесува и на правните лица, 
освен за делот на правата кои се врзани за биолошката суштина на 
физичкото лице, а особено правата на добар глас и углед, назив, 
односно фирма,  деловна тајна, слобода на претприемаштвото и 
др. лични права на овие лица.( од образложение на предлогот за 
донесување на ЗИДЗОО) 

 

Поим на договорна одговорност 

 

 Уште римските текстови од Јустинијановото време, како прво 
обележје на облигациите, истакнувале дека тие претставуваат правна 
врска (iuris vinculum) односно правен однос. Тоа значи дека 
облигацијата ја следи соодветна правна санкција,а по тоа истата и се 
разликува од останатите видови на општествени односи – морални 
или пријателски односи. Овластеното лице во облигациониот однос 
може, како и другите титулари на право, да бара преку судот 
принудно остварување на своето право. Непосредната санкција  која 
ја следи повредата на правата од облигацијата ги има сите обележја 
на имотноправна санкција. 

 Должникот во облигациониот однос е должен да ја изврши 
својата обврска без оглед на нејзиниот извор - договор, 
предизвикување на штета, стекнување без основ, работоводство без 
налог, еднострана изјава. Ова правило има општо значење меѓутоа 
посебно е значајно во договорното право во смисла на максимата „ 
pacta sund servanda“. Кога договорот полноважно ќе биде склучен, во 
принцип, неговата сила на обврзување помеѓу договорните странки 
делува како закон. Тоа значи дека странката која презела договорна 
обврска е должна истата да ја изврши како таа да е предвидена со 
Закон, односно, ако не ја изврши на начин и време како што е 
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предвидено со договорот ќе ги сноси правните последици кои се 
предвидени со Закон или со договорот помеѓу странките. Правилото 
дека учесниците во облигациониот однос се должни да ја извршат 
својата обврска и дека се одговорни за нејзиното исполнување своја 
конкретизација добива во членот 251 од ЗОО. 

 

Во чл.251 ст.1 е изразено класичното правно начело според 
кое должникот е должен да ја изврши својата обврска која ја 
презел со склучување на договорот- чл.10 од ЗОО. При 
исполнувањето на договорната обврска, должникот е должен да се 
однесува во согласност со начелото на совесност и чесност- чл.5 од 
ЗОО, како и со начелото за примена на добрите деловни обичаи, 
чл.15 од ЗОО. 

 Ако должникот во целост  не ја исполнил својата договорна 
обврска така како што таа гласи, зборуваме дека постои повреда на 
договорот. Поимот на повреда на договорната обврска ги опфаќа 
случаите кога договорната обврска не е извршена,  кога истата е 
извршена со задоцнување,  или пак во некој друг поглед е  извршена 
со недостатоци. Во случајот кога постои повреда на договорот може 
да се постави прашањето за одговорност на должникот за штета, тоа 
е таканаречената договорна одговорност. Ставовите 2, 3 и 4 од 
членот 251 од ЗОО го регулираат неисполнувањето на обврската во 
договорениот рок како и делумната и целосната невозможност за 
исполнување на обврската од страна на должникот. 

 

 Во коментарот на ЗОО од Д-р. Кирил Чавдар (Издание 
Академик-2001 год.) посочена е следната судска практика во Р. 
Македонија  во врска со  договорната одговорност: 

“Од продавачот кој не го исполнил договорот и не му  ја 
предал на купувачот продадената недвижност ( куќа за одмор), 
купувачот може да  бара, во случај на  неможноста за исполнување 
на договорот, надомест на штетата во висина на цената на таквиот 
објект во време на пресудувањето.” 
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“Должникот на непарична обврска кој ќе задоцни со 
исполнувањето, не е должен да му плати на доверителот затезни 
камати, туку е обврзан да му ја надомести на доверителот штетата 
што му настанала поради задоцнувањето. Затезни камати должи 
должникот  на парична обврска.” 

“Лицето кое го оштетило автомобилот со кој се користело врз 
основа на договорот за послуга, одговара за штетата врз основа на 
повреда на договорната обврска, а не врз основана вон договорната 
одговорност за штета.” 

“Водостопанската организација која поради оштетување на 
каналите за наводнување како последица на поројните дождови, не 
била во можноста да го испорача договореното количество вода за 
наводнување во критичниот период, не одговара за штетата што 
настанала поради ненаводнувањето. “( ВСМ Рев.бр.139/85 од 
29.03.1985 год.  Зб. IV /61). 

“Банката која ненавремено го уплатила одобрениот кредит за 
купување на стан според диспозицијата на заемопримачот, одговара 
за надомест на штета поради задоцнување со исполнување на 
договор, а не по основ на стекнување без основ поради користење на 
туѓи парични средства. “( ВСМ Рев. бр.  444/85 од 22.02.1985 год. 
ГГ) 

“Купувачот на стан има право на надомест на штета од 
градителот поради изгубена добивка во вид на камата, на дел од 
купопродажната цена кој е платен во готовински средства и оној кој 
е орочен кај банката заради добивање  кредит, и тоа за периодот од 
задоцнувањето со предавањето на станот до фактичкото предавање 
на станот. “( ВСМ Рев. 179/80 од 05.06.1980 год. ГГ) 

 

Ставот 2 од чл.251 од ЗОО треба да се поврзе со чл.113 од 
ЗОО. Имено, ако должникот не ја исполни својата договорна обврска 
на време, доверителот може да бара исполнување на обврската и 
надомест на штета. Исто така во оваа насока е и чл.476 ст.2 кога во 
случај на исполнување на обврската од страна на должникот со 
одредени недостатоци, доверителот може да бара од должникот да 
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ги отстрани тие недостатоци и со тоа заедно да бара и надомест на 
штета. Овде треба да се додаде и чл. 115 од ЗОО.Тоа е состојбата 
кога рокот не е суштествен елемент на договорот и кога доверителот 
може да му постави на должникот дополнителен рок за исполнување 
на обврската. И во таков  случај, доколку должникот во 
дополнителниот рок ја исполни обврската, доверителот има право на 
надомест на штета. Вака е уредено и со  ст.3 од чл.251 од ЗОО. 

Ставот 4 од чл.252 го регулира таканаречениот мешовит 
случај (casus mixtus).Тоа е случај кога должникот кој паднал во 
задоцнување и за тоа е одговорен го носи ризикот од случајната 
невозможност за исполнување на договорната обврска, а таа 
настапила по паѓањето на должникот во задоцнување. Со примена на 
ова правило, ако продавачот е виновен поради тоа што обврската за 
предавање на стварта на купувачот не ја исполнил на време, па 
стварта после истекот на рокот пропаднала поради виша сила, 
продавачот сепак ќе биде одговорен за надомест на штетата што ја 
претрпел купувачот. Се работи за построга одговорност за 
должникот. 

 

 

Обем на надомест 

 

Во чл.255 ст.1 од ЗОО е предвидено  дека  во случај на 
договорна одговорност на должникот доверителот има право на 
надомест на обичната штета и испуштената корист,  а со измените на 
ЗОО од  2008 год. и на  надомест на наматеријалната штета. 
Можноста од настанување на штетата должникот бил должен  да ја 
предвиди во времето на склучувањето на договорот како можна 
последица од повреда на обврските што ги имал преземено со 
самиот договор. 

 Обична штета- (damnum emergens) е намалување на 
средствата односно имотот на доверителот кое е предизвикано со 
повреда на договорот. На пр., оваа штета може да се состои во 
трошоците кои ги имала едната договорна странка за дејствијата за 
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припремање за исполнување на својата обврска, но другата страна не 
ги исполнила своите обврски па поради тоа договорот е раскинат. 
Исто така , за купувачот обична штета може да претставува износот 
на надомест на штета која тој мора да ја плати на својот купувач  
затоа што поради неисполнување на обврските од страна на 
продавачот тој не може да ја изврши својата обврска за предавање на 
стварта. Обичната штета поради повреда на договорот може да се 
состои и во штета поради уништување или оштетување на одредена 
ствар, како што е случај во односите од договор за закуп, депозит 
или превоз. Ако стварта за време на превозот е уништена, таквата 
штета претставува за корисникот на превозот обична штета. 
Обичната штета може да се појави и во облик на штета поради 
задоцнување на должникот во извршувањето на договорната 
обврска. На пример, поради тоа што изведувачот на градежните 
работи на време не го заврши договорениот стан, нарачувачот морал 
да земе во закуп друг стан и да плати закупнина за него. 

 

Испуштена добивка (lucrum cessans) е добивката која доверителот 
можел да ја оствари ако договорот  бил уредно исполнет, но не ја 
остварил, ја испуштил, бидејки должникот го прекршил договорот. 
Тоа е оној вид на имотна штета која оштетениот ја трпи поради тоа 
што повредата на договорот го спречила да се стекнат со одредна 
материјална корист.  

На доверителот треба да му се признае право на надомест на 
испуштената добивка поради повреда  на договорот, ако се 
исполнети три услови: ако штетата во вид на испуштена добивка е 
извесна, ако постојат елементи врз основа на кои  може да се одреди 
износот на испуштената добивка и ако очекуваната испуштена 
добивка не би била во спротивност со важечките прописи и добрите 
деловни обичаи. 

 ( Поопширно во коментар на ЗОО во редакција на Проф. Д-р. 
Слободан Перовиќ – Савремена администрација-1995 год.) 

Како прво , право на надомест на штета поради испуштена 
добивка доверителот ќе има само ако спрема она што во животот 
редовно се случува, или поради посебните околности на случајот, е 
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извесно дека тој добивката ке ја оствари  ако договорот  бил уредно 
исполнет. Не е доволно некое оптимистичко предвидување за 
добивка, а исто така  не е доволно ни доверителот да планирал 
добивка од прекршениот договор. Добивката за која доверителот по 
субјективни проценки и желби претпоставува дека ќе настапи не се 
зема  предвид при одмерувањето на надоместот на штета. Се бара 
добивката да биде од таков карактер што  секако би настанала 
доколку договорот бил уредно исполнет. При ова  треба да се смета 
дека е доволно добивката да може да се очекува со потребна 
веројатност, бидејќи во ни една зделка не постои апсолутна 
извесност на добивката. Тоа значи дека треба да постои некоја 
разумна веројатност во поглед на остварување на добивката, а 
имајќи ја во вид ситуацијата на пазарот, видот на договор кој е 
прекршен, договорните страни, и други параметри што зависат од 
конкретниот вид на договор, а зависат и од својството на странките, 
бидејќи кај трговските друштва, во однос на физичките лица, 
веројатноста за добивка  е пореална. Тоа што доверителот можел по 
редовен тек на нештата да го очекува како добивка од склучениот 
договор, претставува минимум на  оштетното побарување за 
испуштена добивка. Така за трговското друштво тој минимум 
претставува редовната маржа по одбивање  на  трошоците кои би 
биле направени, која друштвото би ја остварило со продажба на 
стоката на потрошувачите, до колку договорт би бил реализиран. Во 
секој случај потребно е доверителот да имал намера да оствари 
некаква добивка. Ако доверителот таква намера немал не е доволно 
тоа  што по редовниот тек на нештата би било можно да оствари 
добивка. Во отсуство на намера за остварување добивка може да 
постои само обична штета, поради тоа што купувачот не можел да ја 
користи купената ствар, а не и надомест на штета во вид на 
испуштена добивка. 

Како второ доверителот треба да ја докаже висината на 
штетата која ја претрпел. Мора да постојат елементи врз основа на 
кои ке може да се одреди износот на испуштената добивка, Поради 
тоа ако изведувачот на работите не ја изврши договорената работа на 
време, нарачателот треба да докаже колкава добивка поради тоа 
изгубил. Судот по слободна оценка треба да оцени за висината на 
надоместокот. 
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Испуштената добивка може да биде и идна штета ако таа е 
извесна иако доверителот може да ја докаже нејзината висина. Овде 
треба да се разликува идната штета од таканаречената евентуална 
штета. Идната штета значи штета која ќе настапи дури подоцна, но 
секако е извесно нејзиното настапување, меѓутоа евентуалната штета 
не е само идна туку и неизвесна, односно не е извесно нејзиното 
настапување. 

Како трето испуштената добивка за која доверителот бара 
надомест од должникот  не смее да биде спротивна на 
инперативните прописи и добрите деловни обичаи. Не може да се 
бара надомест за корист која доверителот можел да ја оствари само 
со непочитување на законските прописи или со повреда на договор. 
Таква  испуштена добивка би постоела, на пример, ако купувачот ја  
препродал стварта по поголема цена од највисоката пропишана цена. 
Висината на штетата исто така треба да се цени спрема тоа и колкава 
би  била таа во моментот на пресудувањето, а не во моментот кога 
користа не ќе биде остварена. На таков начин би се избегнале 
проблемите кои ќе настанат со промени во делот на инфлација, 
дефлација, курсни разлики и сл. Меѓутоа доколку такво нешто би 
било можно сепак на доверителот во таков случај треба да му се 
досуди штета во висина што била во моментот на испуштањето на 
добивката  и затезна камата на тој износ. 

 

Нематеријалната штета при повреда на договорна обврска во 
нашето законодавство е воведена со новелата  на ЗОО од 2008 
год.,со дополнување на чл.255 ст.1 од ЗОО. 

Измената на овој член не треба да се разгледува сама за себе туку во 
сооднос со измените и на општите одредби и додавање ново начело 
во  чл.9-а  “Заштита на личните права “,како и измените на 
одредбите од глава V од ЗОО “Надомест на нематеријална штета “. 

“Современата теорија и практика се согласни дека личните права го 
штитат поединецот од нападите на неповредливост на правото на 
живот,здравје,чест,углед и воопшто му  осигуруваат приватност во 
чии рамки може да  одлучува дали и во која мерка на трето лице ќе 
му овозможи пристап до неговите работи.Истото се однесува и на 
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правните лица,освен во делот на правата кои се врзани за 
биолошката суштина на физичкото лице,а особено правата на добар 
глас и углед,назив,односно фирма,деловна тајна,слобода на 
претприемаштвото и други лични права на овие лица.Со 
воведувањето на ова начело во законодавството се воведува 
рамковна норма за сите повреди на правата на личноста до кои може 
да дојде.Судската практика ќе определи дали во конкретен случај 
дошло до повреда на определено право,а со тоа и дали настанал 
облигационен однос со причинување штета.Во тесна врска со ова 
начело треба да се толкуваат и нормите за надомест на штетата 
сторена со повреда на личните права,па во таа насока и треба да се 
сфати новата дефиниција за нематеријална штета која се воведува со 
измените и дополнувањата на Законот”.(Според образложението кон 
предлогот за донесување  ЗИД на ЗОО- ПРАВНИК-број 197) 

 

Главата V од ЗОО “Надомест на нематеријална штета “ ги уредува 
облиците на надоместот на нематеријалната штета и го доработува 
начелото од новиот чл.9-а за заштита на личните права преку 
определување  надомест на штета за повреда на тие права. 

Според новиот чл.187-а “ Нематеријалната штета се надоместува 
нематеријално(морална сатисфакција) и материјално(материјална 
сатисфакција) во случаите предвидени со закон“. 

Нематеријалното надоместување се врши со објавување пресуда 
или исправка, односно според изменетиот чл.188 “ Во случај на 
повреда на личните права оштетениот може да бара,а судот да 
нареди на трошок на штетникот,објавување на пресудата,односно 
исправката,повлекување на изјавата со која е сторена повредата,или 
нешто друго со што може да се оствари целта која се постигнува со 
справедливиот паричен надоместок“. 

Материјалното надоместување се врши со определување 
справедлив паричен надомесок.Според изменетиот чл.189 “ Во 
случај на повреда на личните права судот,ако најде дека тежината на 
повредата и околностите на случајот го оправдуваат тоа,ќе досуди 
справедлив паричен надоместок,независно од надоместокот на 
материјалната штета,како и во нејзино отсуство“. 
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Од изнесеното  може да се заклучи дека законодавецот го 
проширува правото на надомест на доверителот при повреда  на 
договорот  од страна на должникот. До јули 2008 год. тој имаше 
право само на надомест на материјалната штета во вид на обична 
штета и изгубена добивка,а од измените во јули 2008 год. и право на 
надомест на нематеријална штета преку нематеријално 
надоместување и материјално надоместување. 

 

Повреда на личните права со повреда на договорна обврска 

 

Со новелата изменет е чл.142 од ЗОО и сега тој гласи ” Штетата е 
намалување на нечиј имот (обична штета) и спречување на неговото 
зголемување (испуштена корист),како и повреда на личните права 
(нематеријална штета) “. 

 

Во чл.9-а ЗОО како лични права за физичките лица ,во смисла на 
тој закон, ги дефинира правата на: 

-живот, 

-телесно и душевно здравје, 

-чест,углед,достоинство, 

-лично име, 

-приватност на личниот и семејниот живот, 

-слобода, 

-интелектуално творештво и  

-други лични права 

 

Според истиот член за правните лица може да се смета дека им 
припаѓаат следните лични права: 
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-добар глас и углед, 

-назив,односно фирма, 

-деловна тајна, 

-слобода на претприемништво 

-други лични права 

 

(Поопширно за заштита на личните права во ПРАВНИК бр.201-
Специјален прилог од проф д-р Кирил Чавдар и м-р Кимо Чавдар) 

 

Со измените се задржува досегашната концепција на заштита  со 
генерални клаузули,неможност на целосно набројување.Судот во 
судска постапка ќе утврдува  во конкретен случај за повреда на кое 
право станува збор. 

 

Во странската судска практика под општите лични права се 
подразбира заштита на личноста од објавување на доверливи писма 
и списи,од тајно направени фотографии,право на изречен 
збор,соопштување на настани и факти од приватната сфера  и 
заштита на честа.Со еден збор се работи за поголем број заштитени 
позиции ,кои правниот поредок и ги признава на одредена личност,а 
кои е неможно да се набројат (Коментар на ЗОО од Б.Визнер кн.2 
Загреб 1978).  Во однос на правните лица нашиот ЗОО исто така ги 
дава само основните насоки во кои треба да се движи судската 
практика при утврдувањето на повредите на личните права. 

 

Согласно со чл.455 од ЗОО “ продавачот е должен да му го предаде 
предметот на купувачот во времето и на местото предвидено со 
договорот”. Неуредното исполнување на оваа обврска од договорот 
за продажба може да предизвика,покрај материјална и 
нематеријална штета за купувачот.На пример,при продажба на стока 
потребна за процес на производство како суровина,ненавременото 
доставување на суровината го попречува купувачот уредно да работи 
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и да ги исполни своите обврски кон своите коминтенти.Со тоа, 
покрај материјалната штета што ја трпи,купувачот ќе го губи гласот 
на уреден исполнител на своите обврски и сериозен партнер. Исто 
така специфичен е односот кога продавачот испорачува стока-дел од 
предмет која заедно со други делови од предмет сочинуваат еден 
финален производ.Производителот на тој финален производ 
одговара за неговото исправно функционирање(чл.494 од ЗОО) па 
секое отстапување од договорениот квалитет од страна на 
испорачувачот за финалниот производител значи и материјална 
штета(замена на производот,гаранции и сл.),но и  штета во однос на 
неговиот углед на пазарот, добар глас и сл. 

Со договорот за лиценца,чл.742 од ЗОО, се отстапува правото на 
искористување, на патент,знаење и искуство,на жиг,мостра или 
модел.Под услови од чл.754 од ЗОО може да постои должност на 
стекнувачот за чување на тајна.При одавање на други лица на 
пренесеното право,спротивно на договорот,за давачот покрај 
материјалната штета настанува и нематеријална штета настаната 
поради  повреда на правата на деловна тајна или  назив односно 
фирма. 

Кај договорот за ортаклак постои одговорност на ортакот за 
исправноста на стоките што ги внел како влог во ортаклакот,чл.672 
од ЗОО.Користењето на неисправни стоки може да доведе до 
повреда на правото на добар глас и углед за другиот ортак.Согласно 
со чл.679 ст.2 од ЗОО ортакот не може за време на траење на 
ортаклакот да бара делба на заедничкиот имот на 
ортаклакот.Повредата на оваа договорна обврска може да значи 
повреда на правото на слобода на претприемаштвото. 

Кај договорот за организирање на патување организаторот на 
патувањето е должен,согласно со чл.919 од ЗОО, да даде услуги што 
ги има во договорената програма за патување.Неисполнувањето на 
договореното значи можност патникот покрај материјалната да 
бара и нематеријална штета поради повреда на телесното и 
душевното здравје,достоинство,приватност на семејниот живот,што 
зависи од конкретниот вид на повредата.Тоа може да биде во вид на 
откажување на патување,сместување во несоодветни 
услови,долготрајни чекања за превоз и сместување,изнесување во 
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јавност на лични податоци и фотографии за 
патникот,сопатникот,багажот и сл. Но, доколку до прекршување на 
договорот е дојдено по вина на трети лица-даватели на услуги, тогаш 
и организаторот на патувањето има право на надомест на 
нематеријална штета спрема третите лица за повредата на правото на 
добар глас и углед и сл.Во оваа насока се решенијата и кај договорот 
за ангажирање на угостителски капацитети. 

 

Висина на паричниот надомест 

 

а) Согласно со чл.189 и неговите измени при утврдувањето на 
висината на надоместот на нематеријалната штета кај повредата на 
личните права треба да се води сметка за: 

 

-тежината на повредата и околностите на случајот 

-силината и траењето на повредата 

-надоместот да не биде во спротивност со стремежите кои не се 
спојливи со неговата природа и општествената цел. 

 

Судската практика до сега има изградено  одредени параметри врз 
основа на кои ја определува висината на паричниот надомест кај 
надоместот на нематеријалната штета во случаите на претрпена 
физичка болка,страв и душевни болки поради нагреденост, намалена 
животна активност и сл. Се бараше болката и стравот  да не се од 
лесен карактер и краткотрајни,туку од поголем интензитет и 
траење,а и од таков карактер да влијаат на психичката состојба на 
личноста.Спрема досегашната практика нерасположението,лутењето 
и вознемиреноста не го оправудуваат досудувањето на надомест, 
туку, душевната болка треба да биде од јак интензитет, бидејки само 
таква болка ќе оправда досудување надомест.Стравот и душевната 
болка кои не оставиле  траги на личноста и кои се надминуваат бргу 
и лесно, не треба да претставуваат основ за надомест,бидејќи во 
суштина поради нив и не настанала штета.Доколку се прифати 
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спротивното тогаш би настанала комерцијализација на повредата и 
определувањето на надоместот повеќе би служело за богатење на 
оштетениот и како казна за штетникот отколку за остварување на 
нејзината вистинска функција:да се отстранат последиците од 
стравот и душевната болка  преку овозможување  оштетениот да  “ 
заздрави ” од нив.Паричниот надомест треба да послужи за да се 
“воспостави пореметената рамнотежа на духот”  и да се постигне “ 
психолошка сатисфакција со посредство на реалистички резултат  “ 
(Коментар но ЗОО во Редакција на Проф- д-р Слободан Перовиќ-
Швајцарска теорија- 1956 год.). 

Постојат голем број случаи кога во практиката за страв и болки 
предизвикани од  полесни повреди не се определува надомест. 

Во оваа насока била и досегашната судска практика со следното 
образложение “ Можноста надоместот поради  повреда на честа и 
поради навреда да се бара од лукративни причини бара од судовите 
да бидат внимателни при одлучувањата во споровите од таков вид и 
надоместот да се ограничи само на релевантни напади кои спрема 
својот интензитет и спрема општествените прилики  предизвикуваат 
јасно манифестирана повреда на честа и навреда на личноста   “ 
(Врховен суд на Југославија,Рев.бр.277/66) 

Со воведувањето на измените во ЗОО судската пректика ќе биде 
пред предизвик да одговори на новите барања за надомест на штета. 

 

 б) Овде се наметнува и едно друго прашање на кое треба да се 
бара одговор.Како ќе се истакнува барањето од оштетеното лице и 
во кој облик судот ќе го досудува надоместот ? Дали еден вкупен 
износ за сите повредени лични права,  или пак за секое право 
поодделно ? 

Досегашната судска практика тоа го решаваше со поодделни износи 
за секое заштитно добро.Сметам дека ваквата практика треба да 
продолжи, бидејки одлуките на судовите ќе бидат јасни и подобни за 
испитување. Доколку при постоење повреда на повеќе лични права 
се досудува само еден вкупен износ,без посебно определување на 
износите за секое право поодделно,ќе се јави опасност од недоволно 
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образложение. Судската одлука треба да содржи образложение за 
повредата на секое право поодделно,за секое од нив треба да се 
утврдуваат решителните факти за 
одлучувањето,тежина,силина,времетраење,оправданост и сл.Ваквата 
одлука ќе биде подобна за испитување од страна на повисоките 
судови,а  истите ќе имаат и можности  за интервенции во 
првостепената одлука за секое право поодделно од аспект на 
потврдување или преиначување на одлуката.  

 

в) При утврдувањето на висината на надоместот треба да се 
имаат предвид и одредбите што го регулираат намалувањето на 
надоместот. 

Ставот 3 и 4 од чл.255 од ЗОО ја регулираат состојбата на 
намалување на висината на надоместот што должникот,кој го 
прекршил договорот, треба да ја надомести на доверителот. 

Став 3 гласи:„ Ако при повреда на обврската, покрај штетата, 
за доверителот настанала и некоја добивка, при определувањето на 
висината на надоместот за неа ќе се води сметка во разумна мера“. 

Став 4 гласи „ Страната што се повикува на повреда на 
договорот е должна да ги преземе сите разумни мери за да се намали 
штетата предизвикана од таа повреда, инаку другата страна може да 
бара намалување на надоместот“. 

Овие две одредби треба да се разгледуваат и анализираат во контекст 
на општите одредби за надомест на штета имајки ги во вид 
институтите на вина и на придонесот на оштетениот во 
настанувањето на штетата. Исто така овие два става треба да се 
разгледуваат и во контест на чл.256 од ЗОО кој зборува за вина на 
доверителот и чл.257 од ЗОО кој зборува за одговорност поради 
пропуштање на известувањето. Впрочем на тоа упатува и чл.258 од 
ЗОО според кој  „Врз надоместокот на оваа штета сообразно се 
применуваат одредбите на овој Закон за надоместот на вон 
договорната штета“. 

Зборот „добивка“ од ст.3 на чл.255 од ЗОО не треба да се 
сфати во буквална смисла на зборот. Во суштина се работи за 
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околности во врска со повредата на договорот кој влијаеле на тоа 
штетата за доверителот да биде помала. Се работи за правило 
compesatio lucri cum damno.  Законот оставил широка можност судот 
во секој поединечен случај, водејки сметка за околностите, да оцени 
дали е потребно одредена добивка да се одземе од штетата. Ставот 3 
упатува  на „ разумна мера“ што значи дека не е нужно прецизно и 
во бројки да се утврдува добивката и да се одбие од износот на 
надомест на штета. Треба да се појасни дека добивката може да биде 
одбиена од штетата само ако и добивката и штетата потекнуваат  од 
истата повреда на договорот. Доклку  добивката за доверителот 
настанала независно од повредата на договорната обврска и штетата 
настаната од таа повреда, не може да дојде до пребивање на 
добивката со штетата, туку обемот на надомест во тој случај ќе се 
одреди независно од добивката која настанала за доверителот. Во 
овој случај товарот на докажување, дали доверителот се стекнал со 
некаква добивка и во која висина, лежи на должникот. Во оваа 
насока кај нас  недостасува креација од судската практика. 

Во ставот 4 од чл. 255 од ЗОО е регулирана обврската на 
страната што се повикува на повреда на договорот да ги превземе 
сите разумни мерки кои водат кон намалување на штетата. Оваа  
одредба може да се разгледува и во корелација  со  одредбите за 
поделена одговорност, но овде од гледна точка на доверителот. Оваа 
одредба  го истакнува начелото на совесност и чесност и истата е од 
етички карактер: ако една странка има намера да бара од другата 
страна надомест на штета поради повреда на договорот, таа мора да 
се однесува на таков начин што никој да не може ништо да и 
приговори. Ќе биде нечесно ако доверителот бара од должникот 
надомест и за онаа штета која  со обично негово  внимание  ќе 
можела да се избегне. И овде намалувањето на надоместот за 
штетата ќе се врши со оглед на околностите на секој  поединечен 
случај. Тој надомест ќе се намалува за толку  за колку со дејствијата 
на доверителот или со неговите пропуштања е зголемена штетата. И 
при примената на овој став како и во ст.3 товарот на докажување 
лежи на  должникот.  

Во овој дел треба да се разгледа и чл.256 од ЗОО според кој „ 
Кога за настанатата штета, или за нејзината големина, или за 
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отежнувањето на должниковата положба има вина кај доверителот 
или кај лицето за кое одговара тој, надоместот се намалува 
сразмерно“. И оваа одредба е во корелација со одредбите од чл.180 и 
194 од ЗОО кои ја регулираат поделената одговорност кај 
вондоговорната одговорност,  а исто така  е слична  со  чл.255 ст.4 од 
ЗОО.  Според оваа одредба потребно е такво дејствие на 
доверителот, односно такво негово пропуштање кое може да има 
елементи на вина. Потребно е  доверителот да не се однесувал онака 
како што треба со оглед на околностите на конкретниот случај 
имајќи ги во вид соодветните стандарди на внимание кои се бараат 
од него, внимание на добар домакин, добар стопанственик или добар 
стручњак. Во оваа насока треба да се истакне дека и ако  во 
најголемиот дел случаи во практика повредата на договорот се 
препишува како вина на должникот, сепак и доверителот е тој кој 
може да придонесе должникот да не може да го исполни договорот 
така како што е предвидено. При оценката на однесувањето на 
доверителот треба да се тргне од одредбите за надоместокот за вон 
договорната штета на што упатува и чл.258 од ЗОО, при што при 
определување на надоместот треба да се води сметка за околностите 
за секој случај.  
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Stojance Ribarev - President of the Appellate court Stip 

 

S  U M M A R Y 

 

Object of this text is compensation of damage that fiduciary has 
the right when the debtor will not fulfill its obligation, will be late with its 
completion or it will not fulfill the way it was dealt. In our Law of 
contractual relations this is regulated with the provisions of the articles 
251 to 258. 

Some of these provisions have gone through changes by the law for 
changes and amendment of LCR (Official Gazette no.84/08).  Significant 
change is foreseen for compensation of non-material damage. That is a 
special institute that is foreseen together with the compensation of regular 
damage and ladder benefit. The remaining change in these provisions is 
change of used terminology with aim for clear reading of the norms and it 
suites the needs of the practice. These changes and especially introducing  
compensation  of non material damage have for  modernization of our 
LCR in compliance with the request of the law of European union by 
transporting of adequate directives such as the principle of European 
contractual law (lend principle) and the principle of  the European law of 
compensation of  damage. 

By the article 9-a of LCALCR new principle is introduced for protection 
of personal rights. Personal rights protect the individual from attacks of 
the right of living, health, honor and ensure privacy within its frames can 
be decided if and in what extent  the third party would be allowed access 
to his belongings. This is regarded to the legal entities, except for the part 
of the rights related for biological essence of the person and especially of 
the rights of good voice and honor, firm, business secret, freedom of 
entrepreneur and other personal rights of this person. 
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Stojance Ribarev – Président de la Cour d’Appel à Stip  

 

R é s u m é  

 

L’objet de ce texte est l’indemnisation de dommage dont le 

créancier a le droit dans le cas où le débiteur n’accomplisse pas ses 

obligations, il serait en retard ou il n’accomplirait pas ces obligations 

comme il a été prévu par le contrat. Dans notre Loi sur les relations 

obligatoires cette question est régie par les dispositions de l’article 251 à 

l’article 258.    

Une partie de ces dispositions sont modifiées par la Loi relative à la 

modification de la Loi sur les relations obligatoires (Journal Officiel 

N˚84/08). Une modification importante est l’indemnisation du dommage 

non-matériel. Il s’agit d’un institut spécialisé qui est fourni avec 

l'indemnisation des dommages et intérêt déchargée. Les autres 

modifications de ces dispositions représentent des modifications de la 

terminologie utilisée dans le but d’avoir une interprétation plus claire des 

normes qui répondent aux besoins de la pratique. Ces modifications, 

notamment l’introduction de l’indemnisation de dommage non-matériel, 

ont pour but de moderniser notre Loi sur les relations obligatoires 

conformément aux demandes du droit de l’Union européenne et à travers 

l’application des directives compétentes tel comme les Dispositions du 

droit européen du contrat (les dispositions Lando) et les Dispositions du 
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Droit européen pour l’indemnisation de dommage. Avec l’article 9-A de 

la Loi relative à la modification de la Loi sur les relations obligatoires, 

une nouvelle disposition est introduite et elle est relative à la protection 

des droits personnels. Les droits personnels protègent l’individu contre les 

attaques de l'inviolabilité du droit à la vie, la santé, l'honneur, la 

réputation et elle assure la vie privée au sein duquel l’individu peut 

décider dans quelle mesure au tiers il est permis d'accéder à ses affaires. 

Cela s'applique aux personnes morales, sauf pour la partie des droits 

relatifs à l'essence biologique de l'individu, et en particulier les droits de 

bonne réputation, de nom ou confidentielles de l'entreprise, la liberté 

d’entreprende et d’autres droits personnels de ces personnes.  
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Д-р Зоран МИХАЈЛОВСКИ1 

 

КОНФЛИКТОТ НА ИНТЕРЕСИ ПОМЕЃУ   

   АКЦИОНЕРИТЕ И МЕНАЏЕРИТЕ 

 

 

Менаџерите отсекогаш се познати по тоа што ги водат и 
управувааат со компаниите преку искористување и манипулирање со 
ресурсите (човечки, капитални, природни, интелектуални итн). 

 Од друга страна, акционерите се оние коишто поседуваат 
една или повеќе акции од компанијата. Оттука, впрочем, 
произлегува и вистинската сила на акционерите која што на прв 
поглед изгледа прилично ограничено, и покрај фактот што токму 
акционерите се сопственици на компаниите. Многу често тие немаат 
можност да извршат увид односно да ги прегледуваат деловните 
книги на акционерските друштва чии акционери се истите. 

Всушност, конфликтот на интереси се појавува во оној 
момент кога двете страни (менаџерите и акционерите) сакаат да ја 
максимизираат сопствената корист. Нормално, акционерите сакаат 
друштвото да прикаже поголем профит, за да истите земат поголема 
дивиденда. За разлика од нив, менаџерите се повеќе заинтересирани 
за остварување на поголеми приходи, затоа што тоа ќе значи дека 
тие ќе бидат во можност да потрошат повеќе пари, односно да 
прикажат поголеми трошоци, се разбира за нивни потреби. Не треба 
посебно да се објаснуваат желбите на менаџерите да располагаат со 
повеќе готовина или пак да имаат на располагање приватен авион, 
кој ќе го употребуваат на сметка на друштвото, како и низа други 

                                                      
1 Д-р Зоран Михајловски – Судија на Апелационен суд Скопје 
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погодности. Сето ова во крајна линија, може да доведе до 
редуцирање на профитот на друштвото2.  

 Менаџерите и акционерите во едно друштво имаат различен 
приод и став и во поглед на ризикот од аспект на финансиската 
сигурност. Така на пример,  секој акционер може да вложува и да 
купува акции од повеќе различни друштва, со цел да го намалат 
сопствениот ризик во случај  некоја од компаниите каде што 
поседуваат акции да банкротира односно пропадне. На тој начин, 
практично, акционерите ја намалуваат можноста од закана за 
нивната финансиска сигурност. Од друга страна, финасиската 
сигурност на менаџерите зависи пред се од друштвото каде што тие 
се вработени, односно од тоа што се случува во самото друштво, и 
нормално нивниот интерес првенствено е насочен кон тоа што се 
случува во друштвото.  

 За постоење на конфликт на интереси помеѓу  менаџерите и 
акционерите може да стане збор и во случај на постоење понуда за 
преземање на друштвото. Во една ваква ситуација, примарниот 
интерес на менаџерите ќе биде насочен кон тоа како да ги заштитат 
моменталните позиции во друштвото, додека акционерите ќе бидат 
заинтересирани исклучиво за понудената цена по акција од страна на 
преземачот, со цел да може да ги продадат акциите што ги 
поседуваат во друштвото кое е предмет на преземање, и нормално, 
да заработат од тоа3. 

Сепак, може да се констатира дека постојат неколку 
механизми преку коишто на некој начин доаѓа до преклопување на 
интересите, односно ги засега и двете страни (менаџерите и 
акционерите). Првата допирна точка е остварениот профит на 
друштвото. Не треба посебно да се нагласува дека примањата не 
менаџерите (а особено нивната висина) се во директна корелација со 
нивото на профит на друштвото. Оттука, произлегува дека 
менаџерите ќе се трудат да работат напорно за да остварат што е 

                                                      
2 Mohd Ikhsan Ahmad, “Conflict of interests between managers and shareholders”, 
www.helium.com  

3 Ibidem  
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можно поголем профит за друштвото, со самото тоа за да , можат да 
бидат повеќе наградени. Покрај ова, менаџерите за да бидат 
мотивирани да работат повеќе и подобро за компанијата, постојат 
размислувања помеѓу научната и стручната јавност, во насока на тоа 
дека истите треба да бидат наградувани и преку доделување 
(запишување)  акции од друштвото што го управуваат, или пак да им 
се даде можност акциите да ги купуваат по пониска цена од јавноста. 
На ваков начин менаџерите кои воедно се и сопственици на акции од 
истото друштво ќе бидат мотивирани да работат на проекти кои во 
крајна линија ќе придонесат за пораст на вредноста на акциите, а тоа 
би донело и други профитабилни проекти, што ќе им донесат 
повисоки дивиденди на менаџерите.  

 Третиот механизам би бил директна интервенција на 
акционерите во друштвото. Имено, акционерите имаат право 
активно да вршат проверки на севкупните  перформанси на 
друштвото. Доколку тие се посомневаат дека друштвото не работи 
добро, односно покажува лоши деловни ефекти, коишто се резултат 
на работата на менаџерите, акционерите можат веднаш да поведат 
иницијатива за менување на постоечкиот менаџерски тим или 
одделни негови членови. Друг добар механизам кој е во рацете на 
акционерите е заканата од отпуштање, што би помогнала за 
дисциплинирање на менаџерите. Ова може да дојде до израз и да 
биде особено ефикасен метод во ситуација кога акционерите ќе 
констатираат дека менаџерите даваат приоритет на остварување на 
сопствените интереси, пред остварување на деловните интереси на 
друштвото каде што се вработени.  

 Како последен механизам би можел да се наведе заканата од 
преземање на друштвото. Како што веќе беше споменато, при 
давање понуда за преземање кај менаџерите секогаш постои страв од 
губење на своите работни места. Поради тоа, тие секогаш ќе работат 
во насока на неприфаќање на идејата за преземање. Во една ваква 
ситуација, акционерите би ја искористиле својата предност со што 
би им се заканиле, односно би ги натерале менаџерите позитивно да 
се изјаснат за понудата и со самото тоа акционерите да си ги 
остварат сопствените очекувања. Преку овие наведени механизми, 
менаџерите можат да бидат дисциплинирани, така што тоа може да 
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води кон подобрување за двете страни (и за менаџерите и за 
акционерите). 

   

 Како и да е, една од битните работи кои треба да се имаат  
предвид е дека акционерите треба да знаат дека инвестирањето во 
акции значи дека акционерот се соочува со одреден ризик, а се 
разбира дека имањето лоши менаџери во друштвото каде што имате 
акции е еден од посериозните ризици. 

 Не е спорно дека менаџерите и акционерите доаѓаат во 
ситуација на постоење  конфликт на интереси. Да се биде добар 
менаџер значи да се биде подготвен за соочување со овие 
потенцијални конфликти и  доколку е можно истите да се решат 
навремено, пред да се појави некој посериозен проблем, настанат 
токму од тоа4. 

  Се чини дека најголемиот конфликт помеѓу менаџерите и 
акционерите би се појавил околу парите. Како би изгледало можното 
сценарио. Да кажеме дека постои едно друштво кое работи 
профитабилно. Всушност истото работи попрофитабилно отколку 
што се очекувало. Поради тоа друштвото располага со повеќе пари. 
Притоа, нормално е  во една ваква ситуација да се јави конфликт на 
интереси помеѓу менаџерите и акционерите, затоа што менаџерите 
ќе сакаат вишокот на пари да си го доделат како финансиски бонус, 
додека акционерите ќе сакаат од истите тие пари да земат повисока 
дивиденда.  Се наметнува прашањето, што да се прави, односно како 
да се постапи во вакви случаи. 

 Сигурно дека менаџерите во своја полза ќе кажат дека без 
нивното раководење и лидерски способности, друштвото немало да 
покаже таква висока профитабилност. Акционерите секогаш пак ќе 
се држат до тоа дека доколку не би биле тие и нивните пари, 
друштвото не би било во можност да инвестира во својот развој, а 
поради тоа нема да го постигне тоа ниво на развој. И сега доаѓа 
главното прашање, а тоа е кој да ги “земе” парите. 

                                                      
4 SamVaknin, “Conflict between managers and shareholders” www.webpronews.com/topnews/2005/01/18 
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 Друга интересна ситуација е кога менаџерите воедно сеи 
акционери во друштвото. Наоѓањето во ваква позиција, може да 
доведе до тоа некој од менаџерите да застане на другата страна, 
односно на страната на акционерите. Така на пример, доколку некој 
менаџер кој истовремено е и акционер во друштвото, посака да 
добие повеќе пари од дивидендата, отколку од менаџерскиот бонус, 
овој менаџер би можел на собрание на акционери да гласа за исплата 
на поголема дивиденда, не заради тоа што мисли дека акционерите 
треба да бидат повеќе наградени заради нивните инвестиции, туку 
затоа што тоа ќе значи дека едноставно самиот тој како акционер во 
друштвото ќе земе повеќе пари5. 

 Имајќи го предвид наведеното, само по себе се наметнува 
прашањето, што ако во едно акционерско друштво само еден 
менаџер  воедно е и акционер. Веднаш треба да се каже дека не 
постои единствен точен одговор на вака поставеното сценарио. Од 
една страна, ако на акционерите не им дадете дивиденда, вашата 
акција би можела да биде потценета на пазарот на капитал, а со 
самото тоа и помалку атрактивна за инвеститорите да ја купуваат. 
Од друга страна, доколку на менаџерите не им дадете паричен бонус, 
истите може да го напуштат друштвото, односно да си дадат отказ 
или пак да не работат онолку колку што би требало да работат. 
Вообичаено е менаџерите да имаат склучено посебни договори со 
друштвото за нивниот ангажман, при што нивните работни 
перформанси се директно поврзани со нивно континуирано 
вработување. Како и да е, доколку еден менаџер не биде доволно 
награден за својата макотрпна работа, тогаш се поставува 
прашањето, која би била поентата и понатаму да остане да работи во 
истото друштво. 

 Гледајќи исклучиво од економски аспект, можеби би било 
оправдано и мотивирачки да се дадат малку пари и на двете страни 
(менаџерите и акционерите), затоа што треба да се има предвид дека 
на крајот сепак профитабилноста на едно друштво зависи пред се и 
над се од менаџерите. Едноставно, потребно е третманот и кон двете 

                                                      
5 Ibidem 
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страни да биде добар, со цел избегнување на сите потенцијални 
проблеми  и конфликти кои реално може да се појават.      

 Во последно време, се чини дека пасивноста на акционерите 
се повеќе се заменува со нивен активен пристап во работењето на 
акционерските друштва. Тој активен однос на акционерите сигурно 
дека ќе се реперкуира и врз односите на акционерите со менаџерите. 
Едноставно, менаџерите ќе мораат да посветуваат поголемо 
внимание  на акционерите и нивните барања и јасно да им ги 
одговорат сите прашања поврзани со работењето на друштвото. 

 Дали ова значи дека по секоја цена е потребно да има 
конфликт на интереси помеѓу акционерите и менаџерите? Не мора 
да значи. Тоа пред се зависи од самото деловно опкружување, кое е 
релативно поинакво од порано. Менаџментот на друштвото, којшто е 
најодговорен за растот и профитабилноста на друштвото, треба да 
биде во можност да им обелодени на инвеститорите (акционерите) 
на кој начин растот и развојот на друштвото ќе биде постигнат. Ако 
менаџерите не се во можност тоа да го направат, тогаш може да има 
крупни работи кои што лежат под површината на годишните 
извештаи за работа на друштвото6. 

 Како и да е, акционерите треба да им поставуваат колку што е 
можно повеќе прашања на менаџерите, а доколку имаат какви било 
сомневања околу работата на менаџерите, тогаш треба да ги 
пренасочат своите инвестиции, односно да купуваат акции од други 
акционерски друштва.  

Улогата на менаџерите во друштвото е насочена кон 
генерирање на што е можно повисок поврат кон акционерите преку 
зголемување на вредноста на имотот на фирмата, а како резултат на 
тоа и на самата фирма. Ако тие (менаџерите) не се покажат успешни 
во оваа улога, за очекување е дека тие ќе бидат безмилосно 
отпуштени. Во контекст на наведеното еден од клучните проблеми 
кој се јавува е како личноста А може да ја мотивира личноста Б, да 
работи и делува повеќе во корист на А, отколку да ги следи и 

                                                      
6 Mohd Ikhsan Ahmad, “Conflict of interests between managers and shareholders”, 
www.helium.com 
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задоволува своите интереси. Очигледниот одговор од вака 
поставеното прашање е дека личноста А никогаш нема да може да ја 
мотивира личноста Б, таа да си ги следи и задоволува сопствените 
интереси.  Ова, всушност, покажува колкава разлика постои помеѓу 
економската логика и чистата човечка психологија на размислување, 
или со други зборови, колку економското размислување е во 
контрадикторност со реалноста. 

Една работа треба да биде јасна, а тоа дека менаџерите 
постојано ќе делуваат во насока на максимално задоволување на 
сопствените интереси.  Во своја одбрана менаџерите можат да кажат 
дека штетата од таквото делување е минорна спрема акционерите, за 
разлика од користа што друштвото ќе ја добие со нивната работа 
односно менаџирање. 

Еден од главните интереси и на акционерите и на менаџерите 
е да се зголеми вредноста на акциите од друштвото, без разлика на 
вистинската вредност на фирмата. И едните и другите многу повеќе 
се заинтересирани и преокупирани со растот на цената на акциите, 
отколку со самото деловно работење на компанијата. 

Фундаменталните должности што треба да се почитуваат од 
страна на секој менаџмент во една компанија за легално и етичко 
однесување се должност за законитост, за одржување на  
вредностите на корпоративното управување, за доверба, за 
одржување на примарна лојалност како менаџер, сеопфатна грижа за 
компанијата, критички прегледи и независно размислување за 
извршување на примарните улоги и задачи, за заштита на интересите 
на сопствениците, за корпоративната општествена одговорност и за 
учење, развој и комуникација. За да се преточат желбите на 
сопствениците во работата на компанијата, органите на управување 
мора да делегираат поголем дел од авторитетот во полза на 
менаџментот. За остварување на оваа цел потребно е да се определат 
одредени позиции, пред сè, статусното позиционирање на менаџерот 
во компаниајта, моќен менаџер како интерес на органот на 
управување, делокругот на овластувања на менаџерот и практиката 
на дејствување на менаџерот. 
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Правниот третман на конфликтот на интереси 

 

Не треба посебно да се нагласува дека различните видови на 
конфликт на интереси се предмет, односно имаат различен правен 
третман во законодавствата на државите. Кога станува збор за 
правниот третман на конфликтот на интереси, треба да се има 
предвид дека постојат неколку елементи кои попрецизно го 
определуваат истиот. Се разбира, овие т.н. елементи се преточени во 
конкретни правни одредби од релевантните закони.  

Како прв елемент, односно прва група на одредби кои го 
определуваат правниот третман на конфликтот на интереси би ги 
навеле т.н. обврски за обелоденување. Всушност, се работи за 
обврска за известување за постоење на конфликт на интереси. 
Втората група на одредби се извесни забрани за извршување односно 
реализација на определени трансакции, односно забрана за 
учествување во носење на одлуки во случај на постоење конфликт 
на интереси. Дел од овие забрани ги разгледавме претходно. Третата 
група на одредби се забрани за вршење определени услуги на 
друштвото во случај на постоење на конфликт на интереси. Како  
пример за ова би можел да се наведе случај кога ревизорска куќа, 
односно ревизор кој врши ревизија на едно акционерско друштво 
има конфликт на интереси со истото. Нормално, таквата ревизорска 
куќа, односно таквиот ревизор не би смееле да вршат ревизија ниту 
да нудат какви било други услуги на конкретното акционерско 
друштво. Како четврта група на одредби би ги споменале обврските 
за имплементација на соодветни процедури за избегнување 
конфликт на интереси. Идејата на ваквиот вид одредби е всушност 
да наметнат обврска на акционерските (трговските) друштва да 
изготвуваат посебни интерни акти каде што во детали ќе биде 
разработен начинот и постапката за пријавување и избегнување 
конфликтот на интереси итн.  

Како што веќе повеќе пати нагласивме, кога станува збор за 
конфликтот на интереси, еден од клучните проблеми, односно 
аспекти поврзан со него е обелоденувањето односно известувањето 
за постоење конфликт на интереси. Во врска со ова, може да се 
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истакне дека постојат повеќе вида на известување.7 Кога се 
споменуваат видовите на известување, нивната поделба произлегува 
од фактот кон кого е насочено, односно се дава известувањето за 
постоење конфликт на интереси. Па така, искуствата кажуваат дека 
вообичаено е известувањето за постоење на конфликт на интереси да 
се  даде на членовите на одборот на директори, да се известат 
акционерите, да се извести клиентот односно клиентите за постоење 
конфликт на интереси. Во контекст на ова, битно е да се одбележи 
дека во одредени ситуации, неопходно е известување за постоење на 
конфликт на интереси да се упати и до надлежен државен орган.  

Друго мошне значајно прашање во контекст на определување 
на правниот третман на конфликтот на интереси е прашањето 
поврзано со обврската за определување дали во една конкретна 
ситуација постои или пак не постои конфликт на интереси. Во една 
ваква ситуација, тежиштето паѓа на лицето кое е дел од потенцијален 
конфликт на интереси. Притоа, мошне значајно е да се определи 
моментот од кога се создава обврската за определување конфликт на 
интереси. Вообичаено, таа настанува од моментот кога се појавува 
конфликтот на интереси.  

 

 Разлики помеѓу конфликтот на интереси и трансакциите со 
(помеѓу) поврзани лица  

    

Претходно споменавме дека концептот на конфликт на 
интереси е нераскинливо корелиран со проблематиката на 
трансакциите помеѓу поврзаните лица.  

Општ е впечатокот дека повеќето од лицата (физички и/или 
правни) кои може да се “квалификуваат” како поврзани лица се исто 
така предмет на регулирање во оној дел од законите во кои се 

                                                      
7 Ramage R. (1997) Conflict of Interest in the Amalgamation of Two Firms of Solicitors. 
Butterworts: New Law Journal (January 24 and 31) 
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регулира конфликтот на интереси. Се разбира, ова не треба посебно 
да изненадува. Искуствата покажуваат дека во најголем број случаи 
(по правило), да се биде поврзано лице, најчесто резултира со 
постоење конфликт на интереси. Сепак, и тука може да стане збор за 
исклучоци, односно не мора да значи дека секогаш ќе постои 
конфликт на интереси.  

Практично, целта за регулирање на конфликтот на интереси 
во законодавствата на државите, се разликува од целта за 
регулирање на трансакциите со поврзани лица и, впрочем, на тој 
начин се оправдува посебниот правен третман во законодавствата на 
трансакциите помеѓу поврзани лица и конфликтот на интереси. 8   

Добрата практика на корпоративното управување 
придонесува за развивање на свеста за вредноста на ефикасен пазар 
на капитал и воспоставување на здрава инвестициска клима во 
националните економии. Кредибилитетот на практиката на 
корпоративното управување, развојот на финансиските пазари и 
подобрувањето на амбиентот на инвестирањето ќе зависи од 
реформите на институционалните рамки на корпоративното 
управување, зајакнувањето на имплементацијата и наметнувањето на 
регулатива за добро корпоративно управување. Во тој поглед се 
јавува потреба од зајакнување на капацитетот на регулативните 
органи.9  

Во исто време, а во зависност од зајакнувањето и развојот на 
реформите, се зајакнува судскиот систем во државите, бидејќи тој ја 
претставува клучната оска на еден силен систем за наметнување на 
прописите и регулативите, а како таков тој претставува и предуслов 

                                                      
8 Related party transactions (Working materials), Laura Luputi, Associate Lawyer, 
David &Baias SCPA, Romania, (OECD Conference on Corporate Governance, Ohrid) 
June, 2004    

9 Законите и подзаконските прописи во повеќето земји од Југоисточна Европа се 
во согласност со меѓународните стандарди, кога станува збор за главните прашања 
поврзани со корпоративното управување. Сепак, постои јаз помеѓу словото на 
законот, што е на задоволително ниво и актуелната практика. Најзначајните 
подобрувања можат да произлезат токму од ефикасната инплементација и 
наметнување на постојните законски и подзаконски прописи. 
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за кредибилен систем на корпоративно управување. Судскиот систем  
треба да обезбеди доволно ресурси со цел да ја зголеми својата 
стручност за справување со споровите што ќе произлезат од 
системот на управување со компаниите. Систематската обука за 
економските прашања и зголемена специјализација на судскиот 
систем  се вистинскиот пат за зголемување на стручноста на 
судовите. Систематското обелоденување на судските одлуки на 
судовите поврзани со областа на корпоративното управување можат 
да придонесат за зголемување на свеста на деловниот сектор и да ја 
направат повидлива заложбата на јавноста за владеење на правото.  

Со доброто корпоративно управување се создаваат услови на 
приватниот сектор, за негово имплементирање во реформите во 
областа на корпоративното управување и помош во развивањето на 
културата на корпоративното управување. Од посебна важност е 
приватниот сектор целосно да го разбере значењето на добрата 
практика на корпоративното управување.  

Образовните институции и професионалните организации со 
своите научни капацитети треба да вложат големи напори во 
развивање на соодветни наставни програми за корпоративното 
управување. Се создава можност одделни компании да ги обучат 
своите извршни директори и членови на одборите во образовните 
институции, додека пак професионалните организации и 
релевантните регулативни тела да обезбедат обука на соодветните 
професионални струки поврзани со корпоративното управување.  

Остварувањето на принципите на доброто корпоративно 
управување води кон заштита на малцинските акционери на 
компаниите од злоупотеребите на инсајдерите и акционерите кои ја 
контролираат команијата. Злоупотребата на малцинските акционери 
останува една од најсериозните слабости во практиката на 
корпоративното управување. Доброто корпоративно управување 
создава услови за реформи во регулативата на мерките и правните 
лекови коишто ќе овозможат заштита на малцинските акционери од 
злоупотреби во компаниите. 

Одборите на директори имаат централно место во системот 
на корпоративното управување на компаниите, со оглед на тоа што 
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тие претставуваат врска меѓу акционерите и извршните менаџери. 
Корпоративното управување ја зајакнува улогата на одборите на 
директори, ресурсите и одговорностите, со цел да можат да ја вршат 
клучната улога којашто им припаѓа во уредувањето на стратегијата 
на компанијата, надзорот врз менаџментот, следењето на 
конфликтите на интереси и заштита на правата на малцинските 
акционери. 

Реализирањето на принципите на доброто корпоративно 
управување во практиката ја зголемува профитабилноста на 
компаниите, овозможува нивен побрз развој и го подобрува нивниот 
пристап до финансиски средства од надворешни извори - домашни и 
меѓународни, јавни и приватни. Довербата во деловната соработка на 
компаниите е клучниот фактор за доброто корпоративно 
управување. Придржувањето кон стандардите на доброто 
корпоративно управување придонесува и за подобрување на 
процесот за донесување значајни одлуки за деловниот потфат во 
компаниите. Сите структури на управување со компаниите ќе можат 
да донесуваат поинформирани, побрзи и поквалитетни одлуки кога 
структурата на корпоративното управување обезбедува јасно 
разбирање на секоја од нивните улоги и одговорности и кога 
процесите на комуникација се регулирани на ефективен начин. 

Компаниите кои имаат воспоставено систем на добро 
корпоративно управување, водат кон подобрување на системот на 
отчетност и намалување на ризикот од измами и злоупотреби.  

Корпоративното управување го подобрува менаџментот и 
контролата на работењето на извршните функции преку системот на 
мотивација и наградување со финансиските резултати на 
компаниите. Одговорното однесување и ефективното управување со 
ризици и внатрешни контроли, овозможува потенцијалните 
проблеми да бидат навремено воочени и целосно решени. 
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Zoran Mihajlovski Ph. D, Judge of the Appellate Court - Skopje 

 

S U M M A R Y 

 

The primary obligations that should be respected by the 
management of a particular company for legal and ethical behavior are 
duties for lawfulness, maintaining the values of corporative management, 
trust, keeping primary loyalty as a manager, total care of the company, 
critical overview and independent thinking for executing the primary 
roles and tasks, protection of the owners interests, corporative social 
responsibility towards learning, development and communication. In 
order for desires of the owners to translate into the performance of the 
company, the managing bodies must delegate bigger part of the authority 
on behalf of the management. For achievement of this goal it is necessary 
a certain positions to be determined, above all, status of the manager in 
the company, his competences and the practice of the manager’s 
performance. 
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D-r  Zoran Mihajlovski, Juge à la Cour d’Appel de Skopje 

 

R é s u m é  

 

Les obligations fondamentales à respecter par chaque management 

dans une entreprise concernant le comportement légale et éthique sont : la 

légalité, le maintien des valeurs de la gestion corporative, la confiance, le 

maintien de la fidélité primaire en tant que gestionnaire, la prise en charge 

globale de l'entreprise, des vues critiques et des réflexions indépendantes, 

l’accomplissement des tâches et des rôles principaux afin de protéger les 

intérêts des propriétaires, l’apprentissage, développement et 

communication. Pour réaliser les souhaits des propriétaires dans les 

travaux de l’entreprise, les organes de gestion doivent déléguer une 

grande partie de l'autorité en faveur de la gestion. Pour atteindre cet 

objectif, il est nécessaire de préciser certaines positions, surtout la 

position statutaire du gestionnaire dans l’entreprise, un gestionnaire de 

puissance ainsi que ses compétences et activités.  
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Васил СТЕФАНОВ1 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКАТА ОКОЛУ ПРАКТИЧНАТА ПРИМЕНА   

НА ОДРЕДБИТЕ ЗА КАЗНЕНАТА КАМАТА ОД   

ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ 

 

 

 Значењето на казнената2 камата и нејзиното правилно 
пресметување не треба  посебно да се нагласува. Наназад повеќе од 
20 години  пресметката на затезната камата создавала, а изгледа и 
денес  во практиката, а  и во теоријата  создава мошне големи 
потешкотии и проблеми. 

 Со Законот за изменување и дополнување на Законот за 
облигационите односи објавен во “Сл. весник на РМ“ бр.84/08 од 11 

                                                      

1 Васил Стефанов-судија на Апелационен суд Штип 

2 Зошто зборот „казнена“  ? 

 Ако каматата, односно затезната камата  претставува надомест за 
користењето, па ако сакате кај задоцнувањето и неовластеното користење на туѓи 
парични средства, никој не треба да биде казнет поради тоа, туку може само да 
биде задолжен да плати надомест за користење на тие парични средства. 
 Казните се предвидуваат во казненото право и тие секогаш  се однесуваат и ја 
погодуваат личноста, а преку неа и  нејзиниот имот. Последиците од казната се 
пренесуваат на неговиот имот  со изрекување соодветна мерка, како што е  
конфискација на имот и сл.  

 Во граѓанското право кај, да ги наречеме, граѓанските  деликти постојат  
институти како што се реституција, надомест, пенали и слично. Во недостаток 
на соодветен збор во маќедонскиот јазик, се чини дека најсоодветен во  
конкретниот случај е зборот „затезна“. Ако не за друго, тогаш барем за тоа што  
на него сме се навикнале и ниту ќе не вознемирува ниту ќе не навредува, што не 
е случај ако некој спрема нас впери некаква  „казна“.  Зборот казнена 
вознемирува. 
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јули 2008 година (ЗИДЗОО) се направени измени и дополнувања на 
значителен број одредби  меѓу кои и на одредбите содржани во делот 
под наслов “КАЗНЕНА КАМАТА“ и во делот под наслов 
“ДОГОВОРНА КАМАТА“. Овој закон започна да се применува од 
19 јули 2008 година, освен одредбите за казнената и за договорната 
камата кои требаше да започнат да се применуваат од 1-ви јули 2009 
година. 

 Но, со ЗИЗОО објавен во “Сл. весник на РМ“бр.81/09 од 30 
јуни 2009 година примената на одредбите за каматите беше 
одложена за 1 јануари 2010 година. Со ЗИДЗОО објавен во 
“Сл.весник на РМ“ бр. 161/09 од 30 декември 2009 година извршени 
се нови измени и дополнувања на ЗОО во одредбите што се 
однесуваат на казнената и договорната камата. Овој  Закон започна 
да се применува од 1 февруари 2010 година.  

 Со новиот ЗИДЗОО  се напушта пресметката на казнената 
камата да се врши со примена на комформната метода и се прифаќа 
пресметката да се врши со примена на декурзивниот едноставен 
каматен метод на стасаната главнина без додавање на казнената 
камата на главнината. 

Ако внимателно се прочитаат одредбите што се однесуваат на 
казнената и на договорната камата се чини дека некои од нив се 
недоречени  и нејасни. 

Ова не треба и не смее да се сфати како критика на законот 
или критика на законодавецот. 

Треба и мора да се сфати дека овие размислувања се  во 
насока, само заради подобрата и подоследната примена на Законот 
во практиката. 

 

Се чини дека е недоречена одредбата од чл. 266 ст.1 која 
гласи:  

“Должникот кој ќе задоцни со  исполнувањето на парична 
обврска долгува, покрај главнината, и казнена камата.“ 
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Поправилно би било оваа одредба да гласи: “Должникот кој 
ќе задоцни со  исполнувањето на парична обврска долгува, 
покрај главнината и казнена камата ПО СТАПКА УТВРДЕНА 
СО ОВОЈ ЗАКОН.  

Со ваквиот текст на оваа одредба на секого ќе му биде јасно 
дека нема друг закон, како што беше порано ЗВСЗК со кој се 
уредуваше висината на стапката на затезната камата, туку дека сега 
целата проблематика околу казнената камата се уредува само со 
ЗОО. 

Вака како што е сегашната формулација на оваа одредба 
истата е недоречена бидејќи со текстот “Должникот кој ќе задоцни 
со исполнувањето на парична обврска долгува, покрај  главнината и 
“казнена камата“ произлегува дека покрај главнината која секогаш е 
позната големина, должникот долгува и казнена камата, која исто 
така, според формулацијата на оваа одредба, упатува како да е  и 
казнената камата позната големина.  А казнената камата не е  
позната  големина бидејќи зборовите “казнена камата“ (без 
“придавки“ и “додавки“) претставува пресметан номинален 
паричен износ  што должникот треба да го плати на доверителот. 
Но, за да се дојде до тој номинален паричен износ, односно да се 
изврши пресметка на казнена камата  потребно е да се знаат и други 
параметри како што се стапката на казнената камата, како и  
методологијата што треба да се примени  при пресметката на 
казнената камата . 

 Според тоа  со закон  не се утврдува казнена камата  туку со 
закон само се пропишуваат начинот, постапката и 
методологијата за утврдување на висината на стапката на 
казнената камата  и методологијата што треба да се примени 
при пресметката на казнената камата (Комформната или 
Пропорционалната метода  или како што сега Законот ја 
нарекува “Декурзивниот едноставен каматен метод на стасаната 
главнина, без додавање на казнената камата на главнината“ ). 

 

Значи, само овој  предложен текст ќе е соодветен на односот 
што се  регулира со него и ке кореспондира со поднасловот што 
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следи  “Висина на стапката на казнена камата“ , како и со членот 
266-а  и со одредбите што следат  после него а се однесуваат на 
казнената камата. 

 

Членот 266-а ст.1 гласи: „Стапката на казнена камата се 
определува за секое полугодие и  тоа во висина на каматната 
стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар 
на  Народната банка на Република Македонија (референтна 
стапка), што важела на последниот ден од полугодието што му 
претходело на тековното полугодие, зголемена за 10 процентни 
поени во трговските3 договори и договорите меѓу трговци4 и 
лица на јавното  право, односно зголемена за 8 процентни поени 
во договорите  во кои барем едното лице не е трговец (законска 
казнена камата). 

Поправилно би било оваа одредба   да гласи “Стапката на 
казнената камата се определува  за секое полугодие во висина на 
референтната стапка што ја утврдува Народната банка на 
Република Македонија и на секој 2 јануари и 1 јули ја објавува 
во “Службен весник на РМ“, зголемена  за 10 процентни поени 
во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на 
јавното право, односно зголемена за 8 процентни поени во 
договорите во кои барем едното лице не е трговец (законска 
казнена камата).“ 

 

Вака ќе биде изоставен  текстот “... во висина на каматната 
стапка  од основниот инструмент од операциите на отворен 
пазар што важела на последниот ден од полугодието што му 
претходело на тековното полугодие...“ кој непотребно  го 

                                                      

3 Трговски договори во смисла на овој Закон се договори што трговските друштва,  
трговците поединци и другите правни или физички лица кои вршат трговска дејност во вид на 
занимање ги склучуваат меѓу себе во вршењето на дејностите што го сочинуваат предметот 
на нивното работење или се во врска со нивните дејности.- чл. 17  ст.2 од ЗИДЗОО. 

4 Трговец во смисла на овој Закон е секое лице кое самостојно , трајно во вид на 
занимање врши трговска дејност заради остварување добивка со производство трговија 
и давање услуги на пазарот и тоа со... - чл. 4 од ЗТД. 
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објаснува поимот и содржината на референтната каматна стапка  и 
непотребно го оптоварува текстот на оваа одредба. 

Но, дури и така да гласи овој став, сепак, со оглед на  
формулацијата “ ... во договорите во кои барем едното лице не е 
трговец ...“ , ќе се постави дилемата колкава ќе биде висината на  
каматната стапка,  ако  едната договорна страна се состои  од  еден 
трговец и едно лице што не е  трговец, а  другата договорна страна 
е трговец? Можеби ќе немаше дилеми ако наместо зборовите 
“едното лице“ се употребеа зборовите “едната страна“.  

Освен тоа  овој текст не само што непотребно го оптоварува 
овој став, туку и не кореспондира со  текстот на Одлуката за 
референтна каматна стапка за пресметување на стапката на 
казнена камата објавена во "Сл.Весник на РМ" бр. 139/08 од 4 
ноември 2008 година.  

  

 Ако се спореди прифатениот текст во ставот 1 од член 266-а 
од Законот и  текстот  во Одлуката  за референтната каматна стапка  
ќе се утврди дека прифатениот текст во Законот воопшто  не 
кореспондира со текстот во Одлуката, или пак текстот на Одлуката 
не кореспондира со текстот на Законот.  

 

 Така, во Одлуката за референтна каматна стапка со 
точката 1  е предвидено: “Со оваа Одлука, Народната банка на 
Република Македонија (во понатамошниот текст Народна 
банка) го регулира начинот на утврдување и објавување на 
референтната каматна стапка за пресметување на стапката на  
казнената камата.“ 

 

 Потоа со наредните три става од точката 2 од Одлуката се 
определува начинот на утврдувањето на референтната каматна 
стапка. 

 

 Ставовите 1, 2 и 3 од точката 2 од Одлуката гласат: 
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 “Референтната каматна стапка за пресметување на 
стапката на казнената камата за одредено полугодие е 
каматната стапка на основниот инструмент од операциите на 
отворен пазар - благајнички записи на Народната банка, која 
што е постигната на последната аукција во претходното 
полугодие. 

 При аукција со примена на тендер со износи, кога износот 
и каматната стапка на аукцијата се утврдени од страна на 
Народната банка, а банките аукцираат само со износи, 
референтната каматна стапка за пресметување на стапката на 
казнена камата е еднаква на каматната стапка утврдена од 
страна на Народната банка. 

 При аукција со примена на тендер со каматни стапки, 
кога Народната банка го утврдува само износот на аукцијата, а 
банките аукцираат и со износи и со каматни стапки, 
референтната каматна стапка за пресметување на стапката на 
казнена камата е еднаква на просечната пондерирана каматна 
стапка постигната на аукцијата.“ 

Од овие три става веднаш се воочува дека начинот на 
утврдување на референтната каматна стапа во себе содржи повеќе, 
да ги наречеме појдовни големини, различни параметри од кои 
зависи утврдувањето на референтната каматна стапка,  која 
гуверенерот ја објавува во “Службен весник“.  

Очигледно е дека ставот 1 од чл. 266-а, во себе содржи текст 
кој е непотребен, а згора на тоа и не кореспондира со Одлуката за 
референтна каматна стапка.  

 

Понатаму со точката 3 од оваа Одлука е предвидено: 
“Гувернерот на Народната банка ја објавува референтната 
каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 
во “Службен весник на Република Македонија“. 

Со предложената одредба наместо постојната од ст.1 ќе нема 
потреба  од  ставот 6 на чл. 266-а кој гласи: “Народната банка на 
Република Македонија е должна на секој 2 јануари и 1 јули да ја 
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објави референтната  стапка  на својата веб страница  и истата се 
применува за тековните 6 месеци (до крајот на полугодието) од 
основниот инструмент од операциите на отворен пазар во “Службен 
весник на Република Македонија“.   

 

Одредбата од  чл. 266-а ст.3 гласи: “Во трговските договори 
и договорите меѓу трговци  и лица на јавното право  може да се 
договори и повисока стапка од стапката на законската казнена 
камата, што важела на денот на склучувањето на договорот 
(договорна казнена камата), но најмногу до 50  проценти 
повисока од утврдената законска казнена камата ." 

Оваа одредба е сосема јасна, освен што зборовите во заградата 
и заградата треба да бидат на крајот на реченицата и што  зборот 
“казнена“ во заградата треба да се брише. Ако со овој став е 
дозволено договарање на стапка повисока за 50%  од стапката на 
законската казнена камата, тогаш таа камата може да биде само 
договорна камата  како што е, впрочем, и пропишано во чл. 388 
ст.1. Никако таа не може да биде договорна казнена камата. Ова 
поради тоа што  нема значење дали договорните страни при 
договарањето и исполнувањето на облигациониот однос ќе 
договорат стапка пониска од дозволената, а во случај на 
задоцнување ќе договорат повисока стапка, која пак во никој случај 
не може да биде повисока од лимитираната со законот, тогаш е 
ирелевнатно дали  првата ќе се нарече договорна, а втората 
договорна казнена камата, бидејќи и двете се договорни и едната или 
збирот на двете  не смее да ја надмине дозволената  висина 
определена со ст.3 од чл. 266 (чл. 388 ст.1)  од Законот. 

 

Поинаква ќе беше состојбата ако со Законот беше предвидена 
една висина на стапка за договорната камата, а повисока стапка во 
случај на задоцнување со исполнувањето на договорната обврска. 
Тогаш ќе имаше смисла тие да се делат на договорна и на договорна 
казнена камата. Но и покрај наведените недоречености, оваа одредба 
е јасна и применлива, но поради тоа што постои друга таква 



   Васил Стефанов 

     183                                             

идентична одредба во чл. 388 ст.1 , тогаш оваа одредба од чл. 266-а 
ст 3, е апсолутно непотребна .  

 

Ставот 4  гласи: “Целосно или делумно е ништовна 
одредбата со која се договара стапка повисока од стапката на 
законската казнена камата, ако од околностите на случајот, 
трговските обичаи или природата на предметот на обврската, 
произлегува дека со вака договорената стапка на казнена 
камата, спротивно на начелата на совесност и чесност, еднаква 
вредност на заемните давања и справедливоста, како и на 
одредбите за лихварските договори, е предизвикан очигледен 
несразмер меѓу правата и обврските на договорните страни.“. 

Ако со претходниот став 3 е дозволено договарање на стапка 
повисока за 50% од стапката на законска  казнена камата, тогаш дали 
е логично  со овој став да се каже дека е “целосно или делумно 
ништовна одредбата со која се договара повисока стапка од 
стапката на законската казнена камата !?“ 

Продолжението на текстот од оваа одредба е уште  понејасен. 
Од  една страна се дозволува договарање на повисила стапка од   
законската казнена камата, а од друга страна се пропишува дека така 
договорената стапка  ќе биде ништовна и се продолжува со 
објаснување под кои околности таа ќе биде ништовна.  

 

Уште понејасен е, а може  да се рече и непожелен е ставот 5 
кој гласи: “При оценувањето дали одредбата за определување на 
висината на стапката на договорната казнена камата е 
ништовна, предвид ќе се земе и дали постоеле оправдани 
причини за отстапување од висината на стапката на законската 
казнена камата“. 

 

Како прво не е јасно кој, дали странките, дали судот или некој 
друг ќе оценува дали одредбата од договорот за висината на стапката 
на договорната казнена камата  е ништовна? Што е и уште  полошо, 
понатаму се наведува дека “При оценувањето предвид ќе се земе  и 
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дали постоеле оправдани причини за отстапување од висината на 
стапката на законската казнена камата“. 

 

Дали со оваа одредба законодавецот не поттикнува – 
продуцира безброј спорови меѓу трговците и меѓу нив и лицата од 
јавното право. Се чини дека се создадени законски претпоставки кај 
скоро сите договори каде е договорено камата повисока од 
законската казнена камата  да се ОЦЕНУВА  делумната или 
целосната ништовнос на тие одредби   кое оценување ,  тоа на 
судиите им е добро познато, мора да се врши со разно-разни 
вештачења, а тоа сигурно ќе трае многу долго. 

 

Ако под поимот договор се подразбира согласност на 
договорните страни за суштествените состојки на договорот (чл. 18 
од ЗОО) за договорна обврска чиј предмет е возможен дозволен и 
определен, односно определив (чл. 38  ст.2 од ЗОО) тогаш при 
постоењето на ставот 3 од овој член со кој е дозволено договарање 
на повисока стапка за 50% од стапката на законската казнена камата, 
каква  логика има таквата договорна одредба да се поништува 
целосно или делумно.  

 

Тука треба да се истакне дека ставот 6  чиј текст е даден 
погоре, не само што е непотребен, туку можеби е и противуставен. 
Ако со чл. 52 од Уставот на РМ е пропишано:  

 

“ Законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во 
сила            
  Законите и другите прописи се објавуваат во „Службен 
весник на Република Македонија” најдоцна во рок од седум дена од 
денот на нивното донесување; 

Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на 
објавувањето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со денот 
на објавувањето; 
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Законите и другите прописи не можат да имаат повратно 
дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за 
граѓаните.“  

 

Тогаш објавувањето на референтната стапка на веб страницата 
на Народна банка на РМ е спротивна на ова уставна одредба, освен 
ако се смета дека  објавувањето на референтната стапка не е пропис. 

 

Членот 266-б гласи: 

“На паричните обврски што произлегуваат од другите 
видови на облигацони односи се применува  стапката на 
законска казнена камата за договорите во кои барем едното лице 
не е трговец, за соодветната валута. 

 

Не е јасно за кои видови на облигациони односи се однесува 
оваа одредба. Особено ако се има предвид дека казнената камата 
согласно со чл. 266 ст.1 се однесува за сите видови на облигациони 
односи и за сите правни и физички лица  “ должници“ што ќе 
задоцнат   со исполнување на парична обврска. 

 

Ако законодавецот сметал дека оваа одредба се однесува  на 
другите видови облигациони односи што настануваат помеѓу 
трговци и лица од јавното право,  тогаш требало јасно да наведе кои 
се тие  видови на облигациони односи и за кои лица се однесуваат. 

 

Така формулацијата на оваа одредба би требало да гласи: “На 
парични обврски помеѓу трговци и трговци и лица на јавното 
право што произлегуваат од причинување штета, работоводство 
без налог, стекнување без основ, еднострана изјава на волја и 
други односи уредени со посебни закони се пременува стапката 
на законската казнена камата за договорите во кои барем едното 
лице не е трговец.“ 
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 Впрочем, зарем  мораше толку да се усложнат одредбите  за 
казнената камата па за едни субјекти да се предвиде зголемување на 
референтната стапка за 10  процентни поени, за други за 2 процентни 
поени помалку, па за други видови на облигациони односи да се 
предвиде посебна стапка на казнена камата и.т.н. и со тоа да се 
усложни нивната примена во практиката.Поедноставна  и полесна 
беше примената на предходните прописи.   

 

Членот 266-в гласи: 
(1) “Пресметката на казнената камата се врши со 

примена на декурзивниот едноставен каматен метод на 
стасаната главнина, без додавање на казнената камата на 
главнината. 

(2) Кога пресметката на казнената камата се врши за 
пресметковен период подолг од една година, износот на 
долгуваната казнена камата се добива така што  производот 
добиен со множење на главнината, стапката   на казнената 
камата и бројот на годините на задоцнувување се подели со 
бројот 100. 

Кога пресметката на казнената камата се врши за 
пресметковен период покус од една година, износот на 
долгуваната казнена камата се добива така што производот 
добиен  со множење на главнината, стапката на казнената 
камата и бројот на деновите на задоцнување ќе се подели со 
бројот 36.500, односно со бројот 36.600 кога годината е 
престапна.“   

 

 Декурзивната метода ...  може  и да се прифати, бидејќи таа  
во суштина ја содржи  пропорционалната метода. Но вториот дел 
од одредбата од ст.1 “ без додавање на казнена камата на 
главнината“  никако не може да се прифати. Таков текст на некој 
начин може да се оправда кај пресметувањето на казнената камата со 
примена конформната метода, која во себе содржи систем на 
пресметување на камата на камата и нејзино додавање на 
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главнината, но само за определен пресметковен период утврден со 
законот и тоа не претставува т.н. “анатоцизам“. Тука, кај 
пропорционалната метода, тоа никако не може да се оправда. Тоа е 
нелогично, бидејќи со примената на пропорционалната метода 
никако не може да дојде до додавање - припишување на  камата на 
главнина, која ќе претставува  основица за пресметување казнена 
камата за натамошниот период на задоцнување. 

 

 Тоа не е можно. А не е можно, бидејки  со ниту една одредба 
од ЗОО не е предвидено дека  пресметаната казнена камата   се 
додава на главнината и таа да претставува основица за натамошното 
пресметување  на казнена камата.  

 

  Не само што не постои одредба што тоа го дозволува, туку 
напротив  ЗОО исклучува пресметување камата на камата со членот 
268  ст. 1,  кој гласи:  “На стасаната а неисплатена договорна или 
затезна камата, како и на  други стасани повремени парични 
давања не тече казнена камата, освен кога е тоа определено со 
закон“, а со ст.2 е предвидено: “На износот на неисплатена 
камата може да се бара затезна камата само од денот кога до 
судот е поденесено барање за нејзина исплата.“  

 

Затоа, покрај оваа одредба  од чл. 268 од ЗОО со која е 
исклучена пресметка на камата на камата,  не е потребен вториот дел 
од  членот 266-в ст.1.   

 

Поправилно би било овој член 266-в  наместо со постојните 
три става, да има само еден став кој ќе гласи: “Пресметката на 
казнената камата се врши со примена на пропорционалната 
метода според формулата:  
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  Г х КС : 365 (или 366)х Н   = К , каде што  

  100 

 

 Г       -  е главнина 

 КС    -  е каматна стапка 

 Н      -  е денови на задоцнување 

 К       -  е пресметана казнена камата  

  или поедноставно   

Г х КС х Н : 36.500 (36.600 – зависно од денови во 
годината) = К 

 

 

Со ставовите 2 и 3 од постојната одредба е направен обид да 
се даде  или поточно речено  да се појасни начинот на пресметување 
на казнена камата со примената на пропорционалната метода, која 
непотребно е наречена декурзивен едноставен ...., но тоа е направено 
доста конфузно и сложено и од овие ставови нема потреба. Ова 
поради тоа што ако пресметувањето на каматата  се врши  со 
правилна примена на  формулата за пресметување камата по 
пропорционалната метода, тогаш независно дали пресметката ќе  се 
врши за период подолг од 1  година каде што првин пресметката ќе 
се изврши за 1 година,  а потоа за пресметковниот  период пократок 
од година, односно со две пресметувања,   добиениот збир од двете 
пресметувања ќе биде еднаков  на резултатот  што ќе се добие и ако 
пресметката се врши со едно пресметување. 

За пример ќе биде прикажано пресметување на камата со 
пропорционална метода за задоцнување од 500 дена со две  
пресметувања, а потоа и со  едно  пресметување. 

 

 1. 1000 х 54% : 365 х 365 : 100 = 540 денари, 
2. 1000 х 54% : 365 х 135 : 100 = 199 денари. 
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   Вкупно камата = 739 денари 

 

Истиот резултат ќе се добие  и ако се изврши пресметка на 
каматата со едно пресметување. 

 

 1000 х 54% : 365 х 500  = 739 денари 

  100 

 

Веднаш се воочува дека  со едно пресметување   за 
задоцнување од 500 дена со иста каматна стапка на иста главнина се 
добива  камата од 739 денари, кој износ  се добива и со две 
пресметувања, а истиот резултат ќе се добие и ако се направат 
повеќе пресметувања, што не е исто  и кај конформната метода. 

Затоа нема потреба од посебно пресметување за една или две 
или три години, а потоа  да се врши пресметка за период покус од 
една година, туку  каматата ќе се добие со едно пресметување. 

Најправилно би било предложениот текст да биде содржан во 
членот 266-а  како посебен став 6, како што беше  уредено во членот  
266-а  ст.4 од претходниот ЗИДЗОО и во тој случај ќе нема потреба 
од новиот член 266-в. 

Тука треба уште да се нагласи дека одредбата од чл. 388 ст.1  
е скоро идентична на одредбата од чл. 266-а ст.3 и дека во основа тие 
се дуплираат  па поправилно би било  да остане само  одредбата од 
чл. 388 ст.1. 

Ставот 2 од чл. 388 треба да гласи: “Стапката на договорната 
камата во договорите меѓу странки од кои барем едната не е трговец, 
не може да биде повисока од стапката на законската казнена камата, 
за соодветната валута.“ 

 

Од ставот 3 нема потреба.   
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Ставот 4  и 5 од истиот член се идентични со ставовите  4 и 5  
од чл. 266-а, па и за овие ставови важи истото како  што е 
погоренаведено за чл. 266-а ст.4 и 5, па и од нив нема потреба. 

 

На крајот да се наведе уште ова: 

 

Со чл. 268 ст.1 пред кој стои насловот “камата на камата“ е 
пропишано: “На стасаната а неисплатена договорна  или казнена 
камата, како и на  други стасани повремени парични давања не 
тече казнена камата, освен кога е тоа определено со закон.“ 

Новиот чл. 388-б пред кој стои насловот “камата на камата“ 
гласи “Ништовна е одредбата на договорот со која се предвидува 
дека на каматата, кога ќе пристигне за исплата, ќе почне да тече 
камата доколку не биде исплатена по нејзиното пристигнување, 
освен за депозитите кај банките, штедилниците и другите  
финансиски институции.“ 

Дали има потреба и од чл. 388-б или пак е доволно во чл. 268 
ст.1 после зборот “ освен“  да се додадт зборовите: “ ... за депозитите 
кај банките, штедилниците и другите финансиски институции и 
....“  

Така ќе се добие само една јасна и кратка одредба и текстот 
на законот нема да биде оптоварен со друга таква или слична 
одредба  што регулира ист облигационен однос. 

Со новиот чл. 389 е пропишано. “Дозволена е  договорна 
одредба со која однапред се  договара  зголемување на 
годишната каматна стапка, до највисоко допуштената, во случај 
должникот да не ги исплати пристигнатите договорни камати на 
време.“ 

При постоењето на одредбата од чл. 388 ст.1 (па ако сакате и 
од чл. 266-а ст.3) која ја лимитира висината на договорната камата, 
тогаш изгледа одредбата од чл. 389 е непотребна. 

Поинаква беше состојбата  пред измените на ЗОО извршени  
во 2008 година каде што таквата одредбата имаше своја смисла и 
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оправдување, бидејќи, тогаш договорната камата не беше 
лимитирана, туку со поранешниот член 388 ст.1 беше пропишано 
“Стапката на договорната камата  странките договорно ја 
определуваат.“ 

И сосема на крајот, откако ќе се изнесат и другите 
размислувања, можеби ќе има потреба да се иницира Академијата за 
обука на судии и јавни обвинители да осмисли и организира 
советување на тема Примената на одредбите за казнената и за 
договорната камата од  ЗОО, на кое ќе да бидат поканети и судии 
од Врховниот суд на РМ, претставници од изготвувачите на 
последните измени на ЗОО.  
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Vasil Stefanov – Judge of the Appellate court Stip 

 

S U M M A R Y 

 

By the law of changes and amendments of the law of contractual 
relations published in the Official gazette of the Republic of Macedonia 
no. 84/08 (law of changes and amendments of the law of contractual 
relations) changes and amendments are made of significant number of 
provisions among them the provisions comprised in the part with title 
“penal interest” and in the part “contractual interest”. This law started its 
application from 19.07.2008 except the provisions for penal and 
contractual interest. That should be apllied from 01.07.2009.  

However due to lack of explanations of some provisions, with the 
LCALCR published in the official Gazette of the Republic of Macedonia 
no.81/09 from 30.06.2009 the application of the provisions for the 
interests was postponed for 01.01.2010. By the LCALCR published in the 
Official Gazette No. 161/09 from 30.12.2009 new changes and 
amendments are being made on LCR in the provisions related to penal 
and contractual interest. This Law started to be in force from 01.02.2010. 

Some provisions regarding the penal interest and especially the provisions 
from article 266 and the new one from 266-a, the way that they are 
proposed are not clear enough.  

In this occasion it is necessary to point out that is really important for the 
simple interest and the interest in general if the estimation will be done by 
application of the conform method or by proportional method and the 
whole concept of the estimation of penal interest  will depend on that. 

By the new LCALCR “estimation of the penal interest is made by 
application of DE cursive interest method of due assets, without addition 
of penal interest of the assets”. This type of estimation of the penal 
interest is identical with the proportional method.  
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Till 31.01.2010 the estimation of the simple interest was made the same 
for all contractual relations that occurred before that date of application of 
the conform method that is in use from 1988 till now. From 1996 the 
estimation of the simple interest is done by the legal opinion of the 
Supreme Court of Republic of Macedonia adopted of the civil 
departments session held on 26.02.1996.  

By the verdict for interest rates of the National Bank of Macedonia 
published in Official Gazette of RM No. 96/31.07.2009 in the paragraph 7 
enshrined that “the simple interest method is applied for the estimation of 
the interests”. 
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Vasil Stefanov, juge à la Cour d’Appel à Stip  

 

R  é s u m é    

 

Avec la Loi relative à la modification de la Loi sur les relations 

obligatoires publiée dans le « Journal Officiel de la République de 

Macédoine » N˚84/08, sont faites des modifications d’un nombre 

important des dispositions dont les dispositions contenues dans la partie 

avec le titre « les intérêts pénaux » et dans la partie sous le titre « les 

intérêts conventionnels ».   

 

Cette Loi s’applique à partir du 19 juillet 2008 à l’exception des 

dispositions des intérêts pénaux et conventionnels qui devrait s’appliquer 

du premier juillet 2009.  

Mais, probablement à cause des imprécisions dans certaines dispositions, 

avec la Loi relative à la modification de la Loi sur les relations 

obligatoires publiée dans le « Journal Officiel de la République de 

Macédoine » N˚81/09 du 30 juin 2009, l’application des dispositions sur 

les intérêts a été prorogée pour le premier janvier 2010. Avec la Loi 

relative à la modification de la Loi sur les relations obligatoires « Journal 

Officiel de la République de Macédoine » N˚161/09 du 30 décembre 

2009, il y a de nouvelles modifications dans la Loi notamment dans les 

dispositions relatives aux intérêts pénaux et conventionnels.  Cette Loi a 

entré en vigueur le premier janvier 2010.  
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Certaines dispositions relatives à les intérêts pénaux et notamment 

la nouvelle disposition de l’article 266 et de l’article 266-a ne sont pas 

très claires.  

Dans cette occasion, il est nécessaire de souligner qu’il est de 

grande importance pour les intérêts de retard et les intérêts en général de 

savoir si le calcul sera fait par l’application de la méthode conforme ou 

l’application de la méthode proportionnelle, et de cela dépendra 

l’ensemble du concept du calcul des intérêts pénaux.   

Avec la nouvelle Loi, « le calcul des intérêts pénaux se fera par 

l’application de la méthode simple sur le principal, sans l’addition des 

intérêts pénaux sur le principal ». Cette manière du calcul des intérêts 

pénaux est identique avec la méthode proportionnelle.  

A partir du 31 janvier 2010, le calcul des intérêts de retard 

s’appliquera pour tous les relations obligatoires faites jusqu’à 31 janvier 

2010 en appliquant la méthode conforme qu’en République de Macédoine 

est appliqué depuis 1988. Depuis 1996, le calcul des intérêts de retard est 

fait selon d’avis judiciaire de la Cour Suprême de la République de 

Macédoine, adopté lors de la séance des divisions civiles tenue le 26 

février 1996.  

Avec la décision sur les taux d’intérêts de la Banque Centrale de la 

République de Macédoine publiée dans le « Journal Officiel de la 

République de Macédoine » N˚96 du 31 juillet 2009 dans le point 7, il est 

proscrit que « Pendant le calcul des intérêts, le méthode simple sera 

appliqué ».  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            S U D S K A   P R A K T I K A 
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ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КАЗНЕНА И ДОГОВОРНА КАМАТА 

  

             Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на Република 
Македонија, расправајќи по правното прашање за пресметување на 
казнена и договорна камата од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за облигационите односи (“Сл.весник на 
РМ“ бр.161/09 од 30.12.2009 година), согласно член 41 став 3 од 
Деловникот за работа на Врховниот суд на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 23.02.2010 година, го усвои следниот: 

  

  

З А К Л У Ч О К 

  

  

             1.Во спорови за барање за досудување на законска затезна и 
договорна камата од облигационите односи засновани заклучно со 
31 јануари 2010 година, судовите од 1 февруари 2010 година ќе 
одлучуваат согласно Законот за изменување и дополнување на 
Законот за облигационите односи (“Сл.весник на РМ“ бр.161/09 од 
30.12.2009 година). 

  

            2.Ако со извршната исправа е досудена законска затезна 
камата односно договорна камата, пресметувањето на каматата ќе се 
изврши од 1 февруари 2010 година, според Законот за изменување и 
дополнување на Законот за облигационите односи (“Сл.весник на 
РМ“ бр.161/09 од 30.12.2009 година). 

   

            3.Апелационите судови по службена должност од 1 февруари 
2010 година можат да ги преиначуваат првостепените одлуки во 
делот на досудената камата.  
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IN MEMORIAM 

 

ПЕТАР ЛАИНОВИЌ 

 

(1940-2010) 

 

 На 27 јануари 2010 година во Скопје почина Петар Лаиновиќ 

- Перо, долгогодишен  судија на поранешниот Општински суд 

Скопје 1 – Скопје и Окружниот стопански суд Скопје, во пензија. 

 Петар Лаиновиќ е роден на 13. октомври 1940 година во 

Белград. Основното образование го има завршено во Подгорица – Р. 

Црна Гора, а средното образование го има довршено во Скопје. Во 

текот на 1965 година диплимирал на правниот факултет во Скопје. 

 По дипломирањето се вработува како судски приправник во 

Општинскиот суд Скопје1- Скопје, а по полагањето на правосудниот 

испит се вработува како стручен соработник во Јавното 

правобранителство на град Скопје. Во текот на 1973 година е избран  

за судија на Општинскиот суд Скопје 1 – Скопје, а во  1980 година за 
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судија на Окружниот стопански суд Скопје, во кој судиската 

функција ја извршувал до 1996 год., за да  потоа, до пензионирањето,  

работи како адвокат во Скопје. 

 На професионален план Петар Лаиновиќ спаѓа во онаа група 

носители  на судиската функција кои со своите стручни и 

професионални, а пред се високи морални квалитети, оставаат 

позитивен белег во македонското судство. Во работата се покажа 

како упорен, совестен и одговорен. Неговите стручни квалитети се 

докажани  без оглед на тоа која функција ја вршел, дали како судија 

за стечаи, како ивршен судија или судија задолжен за управно-

сметководните спорови и др. При тоа, несебично ги пренесувал 

своите искуства и знаења на помладите соработници – идните 

носители на правосудните функции. 

 Во сите фази на својот живот, од ученичките па до 

студенските денови, а потоа и како носител на судиската функција, 

бил општествено ангажиран, а на професионалниот план учествувал 

на голем број стручни советувања во Републката во сферата на 

правосудството но, исто така, и во рамките на Здружението на 

правниците на Република Македонија. Има објавено стручни 

трудови од правната  проблематика со која со соочувал во текот на 

своето секојдневно работење. За дологодишната работа во судството 

награден е со Благодарница за 25 години непрекината работа во 

судството и со Благодарница за 50 години од  Судството во 

Република Македонија. 
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 Во сеќавање на блиските роднини, пријатели и колеги кои 

работеа и се дружеа со него, Перо ќе остане во сеќавање како весела 

и слободна личност, кој слободно ги изнесуваше своите ставови и 

мислења и се бореше за нив. Во сеќавањата на колегите ќе остане 

почитуван,  ценет и сакан пријател. 

 Нека му е вечна благодарност и слава!  
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Р Е Г И С Т А Р 

 

 

на наслови објавени во “Судиска ревија“ (2004-2009) 

-Списание на Здружение на судиите на Република 
Македонија- 
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Подготвил: 

 

Теофил Томановиќ 

 

Рецензирал: 

 

Д-р Драган Тумановски 

 

Јазична лектура: 

 

Билјана Наумовска 

 

 

 

 

Броевите кон статиите означуваат: 

 

            Првиот – бројот на “Судиската ревија“ во која е објавена  

             статијата; 

 

            Вториот  - годината во која е објавен односниот број на  

            „Судиската ревија“ 
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А 

 

Автомобилизам. 

Авторско право 

Академија за обука на судии и обвинители 

Арбитража 

 

В 

 

Вештачење 

Владение 

Вонпарнична постапка 

 

Г 

 

Градежно земјиште 

 

Д 

 

Денацонализација 

Деца 

 

Е 

 

Екстрадиција 

Етажна сопственост 
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Етика  

 

З 

 

Залог-хипотека 

Здружение на судиите на РМ 

 

И 

 

Извршно – граѓанско 

Извршување санкции 

Информатика 

 

Ј 

 

Јавно обвинителство 

 

К 

 

Казнено право 

Камата 

 

Колективни договори 

Компаративно право 

Корупција 

Кривична постапка 
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Л 

 

Луѓе 

 

М 

 

Медијација 

Медиуми 

Месна самоуправа 

 

Н 

 

Народен правобранител 

Наследување 

Нотари 

 

О 

 

Облигационо право 

Организиран криминал 

 

П 

 

Пари 

Парнична постапка 
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Право  

Прекршоци 

Признавање на странска одлука 

Прикази 

Притвор 

 

Р 

 

Работни односи 

 

С 

 

Семејно право 

Сопственосноправни односи 

Стечај 

Судскиот совет на РМ 

Судство 

 

Т 

 

Трговија со луѓе 

Трговско право 

 

У 

 

Управна постапка 
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Управен спор 

Уставно право 

Уставно судство 

 

Ч 

 

Човекови права 

 

Ш 

 

Штета 
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А 

 

Автомобилизам 

 

• Меѓународна карта за осигурување на моторни возила – 

систем „зелена карта“ – 1-2/2008 

Автор – м-р Милка Ристова 

 

Авторско право 

 

• Основни белези на авторските договори 1-2/2007 

Автори – д-р Јадранка Дабовиќ- Атанасовска и Ненад 

Гавриловиќ 

• Музичко авторско дело и правна природа на авторските 

договори за издавање на музичко дело – 3-4/2006 

Автор – Оливер Вуксановиќ 

 

Академија за обука на судии и обвинители 

Види : „судство“ 
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Арбитража 

 

• За причините за донесување на Закон за меѓународната 

трговска арбитража во Република Македонија – 3/2005 

Автори – Проф. д-р Арсен Јаневски и асс.д-р Тони Дескоски 

• За причините за донесување на Закон за меѓународната 

трговска арбитража во Република Македонија – 4/2005 

Автори – Проф. д-р Арсен Јаневски и асс.д-р Тони Дескоски 

• Арбитражата и медијацијата во решавањето на споровите – 

1/2006 

Автор – Лилјана Цековска 

• Странка против која може да се поднесе тужба за 

поништување на арбитражна одлука 3-4/2006 

Автор – Проф.д-р Арсен Јаневски 

 

В 

 

Вештачење 

 

• Пропусти при издавање стоматолошка документација и 

судско - медицинско вештачење – 2/2004 
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Автори – д-р Љупчо Соколов и м-р Димитар Манчев 

• Имплементација на Y – хромозом STR-ите во форензичната 

наука и еволуциските студии – 2/2005 

Автори – м-р сци.асист. д-р Златко Јаќовски, асист.биол. 

Ксенија Николова, проф. д-р Билјана Јанеска, проф. д-р 

Алексеј Дума 

• Судско – медицинска логика и квалификувањето на телесните 

повреди – 2/2005 

Автори – м-р сци.асс д-р Наташа Давчева, проф. д-р Алексеј 

Дума 

• Причина, механизам и начин на смрт – 3-4/2008 

Автори – Станков А., Дума А.,Чакар З., Јанеска Б., 

 

Владение 

 

• Правните прашања и заштита на владението 3/2004 

Автор –  Проф. д-р Осман Кадриу 
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ВОНПАРНИЧНА ПОСТАПКА 

• Постапка за присилна хоспитализација на лица со ментално 
пореметување од аспект на стандардите на заштитата на 
човековите права - 3-4/2009 

 

Автор -  Д-р Невенка Петрушиќ 

 

Г 

 

Градежно земјиште 

• Неправичност во враќањето на градежното земјиште на 

поранешните сопственици – 3-4/2007 

Автор – м-р Димитар Узунов 

 

Д 

  

Денационализација 

• Враќање во сопственост на градежно земјиште во постапка за 

денационализација – 4/2004 

Автор – Снежана Богдановска 
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• Национализацијата и денационализацијата правни последици 

врз правото на сопственост – 1/2005 

Автор – Вангел Гагачев 

• Денационализацијата во Република Македонија од 

управноправен аспект – 1/2005 

Автор – Снежана Богдановска 

 

 Деца 

 

• Конвенција за правата на детето – 3-4/2009 

Автор – Љубица Колиќ 

 

Е 

 

Екстрадиција 

 

• Постапување на Министерството за правда во постапаката за 

екстрадиција и за трансфер на осудени лица – 3/2005 

Автор – Здравка Скаловска 

• Екстрадиција и трансфер на осудени лица од аспект на 

постапување на Јавното обвинителство – 3/2005 
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Автор – Јован Илиевски 

• Улогата на Интерпол во борбата против меѓународниот 

криминал 3/2005 

Автор – Мирјана Роп –Костовска 

 

Етажна сопственост 

 

Види : „сопственосноправни односи“ 

 

Етика 

 

• Начела на судската етика и можен портрет на современ судија 

– 1/2004 

Автор – д-р Фиданчо Стоев 

 

З 

 

Залог – хипотека 

• Некои дилеми во врска со реализацијата на залогот според 

Законот за договорен залог – 1/2004 

Автор – М-р Божидар Кочов 
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Здружение на судиите на РМ 

• Десет години постоење на Здружението на судиите на 

Република Македонија – 1/2004 

Автор – Агим Мифтари 

• Здружението на судиите на РМ – сериозен чинител за развој и 

унапредување на судската власт во РМ – 1/2004 

Автор – м-р Божидар Кочов 

• Десетгодишна соработка на ABA/CEELI со здружението на 

судиите на Република Македонија – 1/2004 

Автор Џенет Кетц (Janet Katz) 

• Десет години „Судиска ревија“ – 1/2004 

Автор – Ранко Максимовски 

• По повод шест години од излегувањето на „Судскиот 

информатор“ – 1/2004 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Искуства и сознанија од соработка на Здружението на 

судиите на Република Македонија и Конференцијата на судии 

на Масачусетс (САД) – 4/2004 

Автор – д-р Фиданчо Стоев 

• Основањето на Здржението на судиите – важен настан за 

судството – 1/2005 



   РЕГИСТАР 

         15                                                                                                                                  

Автор – Агим Мифтари 

• Извештај за работата на Здружението на судиите на 

Република Македонија за 2005 година – 1/2006 

Годишен извештај за работата на Центарот за континуирана 

едукација при Здружението на судиите на Република 

Македонија за 2005 година 

 

И 

 

Извршно – граѓанско 

• Развој на извршната постапка и судската практика – 1/2005 

Автор – м-р Димитар Узунов 

• Осврт на некои решенија на новиот Закон за извршување – 

1/2006 

Автор –  Проф. д-р Арсен Јаневски 

 

Извршување санкции 

 

• Забелешки кон новата улога на судијата за извршување 

санкции 3-4/2008 

Автор – Љупчо Тодоровски 
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Информатика 

 

• Стандардите на Советот на Европа ово областа на 

користењето на иноформатичката технологија во судството 

(1) – 3-4/2006 

Автор – Никола Прокопенко 

• Стандардите на Советот на Европа ово областа на 

користењето на иноформатичката технологија во судството 

(2) – 1-2/2007 

Автор – Никола Прокопенко 

• Слободен пристап до информации од јавен карактер од 

судовите 1-2/2008 

Автор – д-р Фиданчо Стоев 

• Заклучоци и препораки – „Слободен пристап до Судски 

одлуки“ ( Штип, тркалезна маса, 3. ноември 2008 год.) 

 

Ј 

 

Јавно обвинителство 

 

• (Не)овластен тужител“ со истечен мандат 3-4/2006 
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Автор м-р Драган Тумановски 

• Шеесет години од јавното обвинителство на Република 

Македонија – 1/2005 

Автор – м-р Тодор Витларов 

• Функционалната поставеност на јавниот обвинител во 

претходната постапка -  3/2005 

Автор – Абдулаким Саљиу 

• Европски јавен обвинител – предуслов, дилеми, перспективи 

– 3-4/2006 

Автор – Доц. Д-р Гордана Бужаровска 

 

К 

 

Казнено право 

• Застареноста како правен институт според КЗ – Правна 

теорија и практика – 1/2004 

Автор – Зеќир Селими 

• Мерка на безбедност забрана на вршење на определена 

дејност на правно лице (релации – дилеми – судска практика) 

2/2004 

Автор – м-р Драган Тумановски 
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• Казнени дела за даночно затајување во правниот систем на 

Република Македонија – 2/2004 

Автор – м-р Тодор Витларов 

• Криминалната политика и правната држава – 3/2004 

Автор -  Проф. д-р Зоран Сулејманов 

• Заклучоци од советувањето  под наслов „Новото казнено 

законодавство во примена “ одржано на 11-12.јуни 2004 

година – 3/2004 

Автор – Павел Манев 

• Од концептот за „криминалец во мало“ до концептот за Закон 

за малолетничка правда – 1/2005 

Автор – Проф. д-р Љупчо Арнаудовски 

• Кривична одговорност на граѓаните за непријавување на 

кривично дело – 2/2005 

Автор – м-р Драган Тумановски 

• Actiones liberae in causa – дејствија слободни во причината и 

во одлуката, но не и во изведувањето, член 12 став 3 од КЗ 

(теорија и практика) – 2/2005 

Автор – Кочо Хаџи Лега 

• Правното лице субјект на кривичното право – 2/2005 

Автор – Абдулаким Аљиу 

• Кривични дела криумчарење и царинска измама – 2/2005 
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Автор Јордан Митриновски 

• Кривичното дело злоупотреба на службената положба и 

овластувања од член 353 од КЗ во практичната примена – 

2/2005 

Автор – м-р Тодор Витларов 

• Кривичната одговорност на правните лица во кривичното 

законодавство на Република Македонија – 2/2006 

Автор – м-р Драган Тумановски 

• Казненоправна заштита на животната средина – 1-2/2007 

Автор – д-р Тодор Витларов 

• Ефикасната примена на конфискацијата на имот и имотната 

корист – гаранција за поуспешна борба против криминалот – 

1-2/2007 

Автор – Абдулаким Саљиу 

• Кривично дело убиство  на дете при пораѓање по член 127 од 

КЗ –  3-4/2007 

Автори  –  Д-р Сашко Мешков, м-р Димитар Манчев 

• Меѓународни правни стандарди и презумпција на невиност – 

1-2/2009 

Автор – д-р Драган Тумановски 

• Види : „организаран криминал“ 
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Камата 

 

• Пресметување затезна камата со примена на конформна 

метода – 1/2004 

Автор – Катерина Георгиевска 

• Каматата според законот за облигационите односи – 3/2004 

Автор – Ранко Максимовски 

 

Колективни договори 

 

• Колективните договори како материјално право во споровите 

од работни односи – 4/2004 

Автор – Љубинка Муратовска – Маркова 

• Страни и фази на склучување на колективните договори – 3-

4/2006 

Автор – Зоран Михајловски 

• Примена на колективните договори – 3-4/2007 

Автор – Васил Стефанов 

• Колективно договарање и колективните договори – 1-2/2009 

Автор – д-р Зоран Михајловски 

 



   РЕГИСТАР 

         21                                                                                                                                  

Компаративно право 

 

• Законодавното искуство на Република Хрватска во борбата 

против организираниот криминалитет и корупција – 1/2004 

Автор – м-р Тодор Витларов 

• Врховен суд на САД – како процедурата го контролира 

обемот на работа – 2/2004 

Автор – Џенет Кетц (Janet Katz) 

• Двесте години од донесување на Code Civil (1804-2004) – 

2/2004 

Автор – д-р Гале Галев 

• Стварните права на Code Civil – 2/2004 

Автор д-р Родна Живковска 

• Изземање или неизземање на судиите – прашање со ко се 

уште се соочуваат Соединетите Американски Држави – 

4/2004 

Автор - Џенет Кетц (Janet Katz) 

• Компаративен приказ на моделите за именување - избор на 

судии – 4/2004 

Автор – Никола Прокопенко 

• Меѓународните договори, конвенции и националното 

законодавство (примена и судска практика) – 1/2005 
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Автор – м-р Драган Тумановски 

• Искуствено согледување на судскиот систем во Калифорнија 

и осврт на реформите во судскиот систем на Република 

Македонија – 2/2005 

Автор – Вера Коцо 

• Европските стандарди и модели за избор и именување на 

судии и обивнители во контекст на актуелните уставни 

измени – 3/2005 

Автор – Татијана Темелкоска – Миленковиќ 

• „Европски правосуден систем – факти и бројки“ во издание 

на Советот на Европа – 3/2005 

Автор – Никола Прокопенко 

• Повреди на меѓународното хуманитарно право како што е 

дефинирано во меѓународните конвенции и националната 

легислатива – 4/2005 

Автор – м-р Драган Тумановски 

• Хаванските правила и нивната имплементација во 

пенитенцијарниот систем на Република Македонија – 4/2005 

Автор – Драги Целевски 

• Акти на советодавниот совет на Европските судии –  

      Анета Арнаудовска - Претставување на работата и актите на 

Советодавниот совет на европските судии (CCEC) – Consultative of 

Europian Judges (CCJE) – при Советот на Европа  
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 Мислење бр. 1 (2001), бр.2 (2001), бр.3 (2002), бр.4 (2003), 

бр.5 (2003 и бр.6 (2004) – 4/2005 

• Поебни судења според Законот за казнена постапка на 

Албанија позитивно прифатена во судската практика – 2/2006 

Автор – м-р Неџат Елези 

• Спречување и санкционирање на финансиските измами во ЕУ 

и во земјите кандидати 3-4/2008 

Автор – Вања Михајлова 

 

Корупција 

 

• Корупцијата како феномен – на глобален план, во земјата и 

судството – 3/2004 

Автор – Вања Михајлова 

• Специјализирани антикорупциски служби и нивната улога во 

сузбивањето на корупцијата – 3/2005 

Автор – Вања Михајлова 

• Транзицијата – најголема причина за корупција – 1-2/2007 

Автор – Вања Михајлова 

 

Кривична постапка 
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• Заштитата на сведоци – еден од условите за ефикасно 

справување со организираниот криминал – 2/2005 

Автор – Никола Прокопенко 

• Посебни истражни мерки – 3/2005 

Автор – Јордан Митриновски 

• Конфискација и привремени мерки за одземање имотна 

корист од кривично дело – 4/2005 

Автор – м-р Тодор Витларов 

• Донесување пресуда без главен претрес во функција на 

ефикасноста на кривичната постапка – 1/2006 

Автор – Абдулаким Саљиу 

• Улогата на истражниот судија во претходната постапка – 

истрагата – 1/2006 

Автор – Јордан Митриновски 

• Атхезионо решавање на граѓанскоправните спорови во 

казнената постапка – 3-4/2007 

Автори –  Пфо. д-р Арсен Јаневски и д-р Татјана Зороска – 

Камиловска 

• Препознавање на предмети и лица – 1-2/2008 

Автори – Славчо Тасев и м-р Димитар Манчев 

• Вонредни правни лекови во фокусот на реформите – 1-2/2008 

Автор – Абдулаким Саљиу 
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• Види : „притвор“ 

Л 

Луѓе 

 

Види : „трговија со луѓе“ 

 

М 

Медијација 

 

• Алтернативно решавање на спорови : Закон за медијација – 1-

2/2008 

Автор – Здравка Скаловска 

 

Медиуми 

 

Види : „судство“ 

 

Месна самоуправа 
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• Правниот статус на облиците на месната самоуправа – 3-

4/2008 

Автор – Ангел Ристов 

Н 

 

Народен правобранител 

 

• Осврт кон Законот за народниот правобранител – 2/2005 

Автор – Драги Целевски 

 

Наследување 

 

• Дејствија на другите надлежни државни органи и 

експедитивно расправање на оставината – 1/2004 

Автор – Кочо Хаџи  Лега 

 

Нотари 

 

• Правната положба на нотарот како повереник во оставинската 

постапка – 1-2/2008 

Автор – Златко Николовски 
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• Овластувања на нотарот според позитивна правна регулатива 

на Република Македонија – 3-4/2008 

Автор м-р Божидар Кочов 

• Привремено оддалечување на нотар од вршење на службата – 

3-4/2008 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Последици од повредата на правилата за составување на 

нотарскиот акт – 1-2/2009 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Закон за катастар на недвижности и нотарските надлежности 

– 1-2/2009 

Автор – Ранко Максимовски 

 

О 

 

Облигационо право 

 

• Облигационото и трговското право и судската практика во 

врска со нив во Република Македонија – развојни процеси – 

1/2005 

Автор – д-р Кирил Чавдар 

• Продажба со отплата на цената во рати – 2/2005 
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Автор – м-р Димитар Манчев 

• Продажба со задржување правото на сопственост 1/2006 

Автор – м-р Димитар Манчев 

• Види : „надомест на штета“ 

• Види : „камата“ 

• Види : „трговско право“ 

 

Организиран криминал 

 

• Феноменот организиран клриминал со посебен осврт на 

штетните последици од економскиот криминал – 1/2006 

Автор – Вања Михајлова 

• Меѓународни стратегии во борбата против организираниот 

криминал – 2/2006 

Автор – Анет Вон Сидов (Annette Von Sydow) 

• Меѓународната соработка во борбата против 

транснационалниот организиран криминал – 2/2006 

Автор -  Фердинандо Буатиер де Монжот (Ferdinando Buatier 

de Mongeot)  

• Организираниот криминал и неговиете форми на 

транснационален план – 2/2006 
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Автор -  Фердинандо Буатиер де Монжот (Ferdinando Buatier 

de Mongeot) 

• Правна рамка за борба против организираниот криминал и 

постапувањето на Одделението за гонење на сторители на 

кривични дела од областа на организираниот криминал и 

корупција при Јавното обвинителство на Република 

Македнија – 2/2006 

Автор – Јован Илиевски 

• Иницијатива за соработка на земјите од Југоисточна  Европа – 

СЕКИ – 2/2006 

Автор – Елизабета Илиева 

• „Трговија со луѓе“ и „Криумчарењето на мигранти“ како дел 

од организираниот криминал во Република Македонија – 

2/2006 

Автор – Виолета Велкоска 

• Заклучни согледувања од семинарите одржани на 14-16 јуни и 

6-7 јули 2006 год. на тема ; „Националното законодавство за 

организираниот криминал во корелација со меѓународните 

стандарди“ – 2/2006 

П 

 

Пари 
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• Примена на Законот за спречување на перење на пари и други 

приноси од казниво дело – 4/2004 

Автор – м-р Божидар Кочов 

 

Парнична постапка 

 

• Постапување по предлог за издавање времена мерка во текот 

на парничната постапка кога таа е ставена во мирување – 

1/2004 

Автор – м-р Димитар Манчев 

• Барање за заштита на законитоста и единствена примена на 

законите – 1/2004 

Автор – Васил Велковски 

• Доставувањето – услов за ефикасна парнична постапка – 

2/2004 

Автор - м-р Татјана Зороска – Камиловска 

• Прејудициелна противтужба – 3/2004 

Автор – м-р Димитар Манчев 

• Новини кои се предлагаат во постапката пред првостепениот 

суд содржани во предлогот за донесување нов Закон за 

парнична постапка – 3/2004 

Автор – Пеоф. д-р Арсен Јаневски 
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• Парничното и вонпарничното право на Република 

Македонија и нивниот натамошен развој – 1/2005 

Автор – Проф. д-р Арсен Јаневски 

• Застапување на органите на државната управа во својство на 

правно лице пред судовите на РМ – 3/2005 

Автор – м-р Милка Ристова 

• Пресуда поради изостанок и парично надоместување на 

неимотна штета – 3/2005 

Автор – м-р Димитар Манчев 

• Преземање на фактички дејствија во постапката – 3/2005 

Автор – Ранко Максимовски 

• Одговор на тужба – погодности, последици, контраверзи и 

дилеми во примената на ова правно средство според 

сегашниот ЗПП – 1/2006 

Автор – м-р Димитар Узунов 

• Непроменливи (признати) правни величини во граѓанскиот 

статус – 3-4/2006 

Автор – м-р Димитар Манчев 

• Новини во Законот за парничната постапка кои се однесуваат 

на застапување на странките преку полномошник – 1-2/2007 

Автор – Проф. д-р Арсен Јаневски 

• Товарот на докажувањето според Законот за парничната 

постапка од 2005 година – 1-2/2007 
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Автор - д-р Татјана Зороска – Камиловска 

• Пресуда поради пропуштање – 1-2/2007 

Автор – д-р Марија Салма 

• Субјективно преиначување на тужбата кај тужителот – 1-

2/2007 

Автор – Јован Јовановски 

• Утврдување вредност на предметот на спорот и утврдување 

вредност за наплатување на судската такса во парничната 

постапка – 1-2/2007 

Автор – Васил Стефанов 

• Докажување во парничната постапка – 3-4/2007 

Автор – Виолета Поповска 

• Воедначување на судската практика и потребата од измени и 

диополнувања на Законот за парничната постапка – 1-2/2008 

Автор – Васил Стефанов 

• Дозволеност на ревизија од второстепениот суд – Правно 

мислење на Врховниот суд на Република Македонија – 3-

4/2008 

• Проблемот на доставувањето на судските одлуки и другите 

писмена – 3-4/2008 

Автор – Васил Стефанов 

• Задолжително мериторно одлучување во жалбената постапка 

– 1-2/2009 
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Автор – м-р Димитар Узунов 

 

Право 

 

• Приватизацијата на опшествениот капитал – јавно и правно 

право (релации) – 2/2004 

Автор – д-р Фиданчо Стоев 

• Закон за трансформација на претпријатијата со општествен 

капитал – Начелно правно мислење на Врховниот суд на 

Република Македонија од 8.03.2004 год. – 2/2004 

• Развиток на граѓанското право во Република Македонија – 

1/2005 

Автор – Ранко Максимовски 

• Следење на примената на законите и нивната евалуација – 

2/2006 

Автор – Никола Прокопенко 

 

• Потреба од кодификација на граѓанското право и нејзината 

неминовност во Република Македонија – 3-4/2008 

Автор – Проф. д-р Осман Кадриу 

• Општ дел на граѓанското право, Воведни теми 3, (вршење на 

граѓанските субјективни права) – 1-2/2009 
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Автор – Проф. д-р Родна Живковска 

• Институт – слоупотреба на правата 3-4/2009 

Автор – Проф. д-р Родна Живковска 

 

Прекршоци 

 

• Прекршоците и прекршочната постапка во судскиот систем – 

1/2005 

Автор : м-р Симеон Малинков 

 

Признавање на сранска одлука 

 

• Признавање и извршување на странска пресуда – 3-4/2009 

Автор – Д-р Драган Тумановски 

 Види : „стечај“  

 

Прикази 

 

• Димитрие Димишковски :„За македонското судство 1995-

2000 година“, Магор ДОО –Скопје, 2003 год. – 1/2004 

Автор : Проф. д-р Симеон Гелевски 
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• Рафаил Черепналкоски „Судство“ Изд. ИД „Макавеј“, Скопје, 

2004 – 4/2004 

Автор Проф. д-р Љупчо Арнаудовски 

• Приказ на книга – д-р Родна Живковска : СТВАРНО ПРАВО, 

Книга 1, Скопје, 2005 – 3/2005 

Автор Проф. д-р Арсен Јаневски 

• Билатералната соработка со Република Франција – 1/2006 

Автор – Татијана Темелкоска – Миленковиќ 

• Приказ на книгата „Меѓународно приватно право“ од Проф. 

д-р Трајан Бендевски – 1-2/2007 

Автор – д-р Осман Кадриу 

 

Притвор 

 

• „Притвор пред судење“ Национална пракса и меѓународни 

стандарди -  Вовед (Предговор) – 1-2/2008 

• Анализа – Притворски решенија ..... Заклучоци и препораки – 

1-2/2008 

• Притвор пред судскиот процес – Искуства на САД – 1-2/2008  

Автор - Судија Ричард Г. Стерис 

• Меморандум и налог за притвор согласно одредбите од 18 

U.S.C – 1-2/2008 
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Автор – Судија Роберт Б.Колингс 

• Притвор пред судење ......... – 1-2/2008 

Автор - Јани Нича 

• Притвор пред судење ......... – 1-2/2008 

Автор – Драган Гоџо 

• Притвор пред судење ......... – 1-2/2008 

Автор – Марко Зврлевски 

• Притвор пред судење ........ –  1-2/2009 

Автор -  Кристоф Вивет 

 

Р 

 

Работни односи 

 

• Колку и како да се применува членот 123 од ЗРО – 1/2004 

Автор – м-р Димитар Узунов 

• Спорови од работните односи сврзани со Законот за штрајкот 

– 2/2004 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Правото на штрајк и последиците од штрајк – 2/2004 

Автор – Лилајана Јанкуловска 
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• Некои сугестии за поефикасно судење на работните спорови – 

4/2004 

Автор – м-р Димитар Узунов 

• Материјалната одговорност на работникот – дилеми во 

практиката – 4/2004 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Развој на трудовото право и практиката – 1/2005 

Автор – Љубинка Муратовска – Маркова 

• Нацр-закон за работните односи со посебен осврт на отказот 

на договорот за вработување – 2/2005 

Автор – м-р Димитар Узунов 

• Надлежен орган кај работодавачот за донесување одлука со 

која се одлучува за правата, обврските и одговорностите на 

работникот и работодавачот од работен однос – 2/2005 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Можни дилеми и потешкотии во примената на некои одредби 

од новодонесениот ЗРО – 3/2005 

Автор – м-р Димитар Узунов 

• Некои прашања сврзани со откажување на договорот за 

вработување поради деловни причини – 4/2005 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Работни спорови – поим, странки, тужби, судски одлуки – 

1/2006 
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Автор – д-р Кирил Чавдар 

• Престанување на важноста на договорот за вработување врз 

основа на судска пресуда – 2/2006 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Штрајкот според Законот за работните односи – 2/2006 

Автор – Љубинка Муратовска – Маркова 

• Заштита на правата на работникот во случај на отказ на 

договорот за вработување – 3-4/2006 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Обештетување на работодавачот од штета сторена од страна 

на работникот според Законот за работните односи – 3-4/2007 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Вршење на друга работа која не е предвидена со договорот за 

вработување – 1-2/2008 

Автор – Теофил Томановиќ 

• Новини во Законот за изменување и дополнување на Законот 

за работите односи – 3-4/2008 

Автор – м-р Димитар Узунов 

• Конечноста и извршноста на одлуката со која се одлучува за 

правата, обврските и одговорностите на работникот – 3-

4/2009 

Автор – Теофил Томановиќ 
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С 

 

Семејно право 

• Новини во Законот за семејството во врска со посвојувањето 

– 4/2004 

Автор – м-р Цветанка Сиљаноска 

• Право на издршка на децата – 2/2005 

Автор Маја Маркова 

• Право на издршка на брачниот дугар – 4/2005 

Автор – Маја Маркова 

• Право на издршка на родителите и другите роднини – 1/2006 

Автор – Маја Маркова 

• Нови согледувања и аспекти за имотните односи на брачните 

другари – 3-4/2007 

Автор – м-р Цветанка Сиљаноска – Костадиновска 

 

Сопственосноправни односи 

 

• Класификација на стварните права – 3/2004 

Автор – Проф. д-р Родна Живковска 
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• Соседското право во правниот систем – 4/2004 

Автор – Ранко Максимовски 

• Правната проблематика во врска со побегнат рој пчели - 

2/2006 

Автор – м-р Димитар Манчев 

• Организации за управување со зградите во етажна 

сопственост 3-4/2006 

Автор – Ангел Ристов 

• Одржувачка како начин на стекнување на правото на 

сопственост – 1-2/2007 

Автор – Ангел Ристов 

• Видови стварни права во правниот систем на Република 

Македонија – 3-4/2007 

Автор – д-р Родна Живковска 

• Земјата на странците – 3-4/2008 

Автор – д-р Родна Живковска 

 

Стечај 

 

• Влијание на правните последици од отворената стечајна 

постапка на правниот субјективитет на друштвото – 3/2004 

Автор – Дејан Костовски 
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• Право на одвоено намирување во стечајна постапка 3/2004 

Автор – м-р Милка Ристова 

• Влијание на стечајните постапки врз економските состојби за 

подобрување на економскиот амбиент – 4/2005 

Автор – Киро Спанџев 

• Јурисдикција и признавање на странската одлука за 

поведување на стечајна постапка – 2/2006 

Автор – м-р Милка Ристова 

• Влијание  на стечајот врз парничната постапка – 2-2006 

Автор – м-р Кимо Чавдар 

• Стечајниот управник според новодонесенииот Закон за стечај 

– 2/2006 

Автор – м-р Димитар Узунов 

• Впаричување на недвижности во стечајна постапка – 3-4/2006 

Автор – Ранко Максимовски 

 

Судскиот совет на на РМ  

Види : „судство“ 

 

 

Судство 
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• За изборот на судиите од европски агол – 1/2004 

Автор – Ленче Софрониевска 

• Осврт на едукативниот процес во судството на Република 

Македонија – 1/2004 

Автор – Вера Коцо 

• Основни премиси и насоки за реформа на системот на 

едукација и стручно усовршување на судиите и јавните 

обвинители во Република Македонија – 1/2004 

Автор – Татијана Темелкоска – Миленковиќ 

• Фондација Институтот отворено општество – Македонија – 

Центар за континуирана едукација на судиите – 1/2004 

• Зошто судски буџет – 1/2004 

Автор -  М-р Драган Тумановски 

• Набљудување на судењата низ судовите во Република 

Македонија – 1/2004 

Автор – Трајче Пеливанов 

• Повелбата на АСНОМ – темел на судството во Македонија – 

2/2004 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев 

• Развиток на судството во Македонија ( историски 

ретроспективи и сегашност) – 2/2004 

Автор – М-р Драган Тумановски 
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• Судството на Република Македонија (актуелни состојби и 

развојни правци) – 2/2004 

Автор – Проф. д-р Симеон Гелевски 

• Причини за сегашната состојба во судството и неопходните 

реформи – 2/2004 

Автор – М-р Димитар Узунов 

• Реална потреба за реформа на судството во Република 

Македонија – 2/2004 

Автор – Зеќир Селими 

• Судската практика и улогата на судот – 2/2004 

Автори – Д-р Гордана Станковиќ и Д-р Арсен Јаневски 

• Судиската едукација – императив за независно и 

непристрасно, ефикасно и високопрофесионално судство – 

3/2004 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев 

• Влијанието на правните и политички традиции врз развојот на 

независното судство во Република Македонија – 3/2004 

Автор – Никола Прокопенко 

• Резултатите од едногодишното набљудување на судењата 

пред основните судови во Република Македонија – 4/2004 

Автор – Трајче Пеливанов 

• Улогата на Министерството за правда во реформите на 

правосудството во Република Македонија – 1/2005 
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Автор – Мери Младеновска – Ѓрѓиевска 

• Републичкиот судски совет во судскиот систем на Република 

Македонија  – 1/2005 

Автор – Ленче Софрониевска 

• Уставноправниот развој на судството во Република 

Македонија – 1/2005 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев 

• Судството во Македонија (историска ретроспектива) – 1/2005 

Автор м- М-р Драган Тумановски 

• Досегашниот развој и потребата од нов модел на едукација на 

судиите и обвинителите во Република Македонија – 1/2005 

Автор – Татијана Темелкоска – Миленковиќ 

• Контроверзите на Стратегијата за реформа на судството – 

1/2005 

Автор – Рафаил Черепналкоски 

• Европски станадарди за независно судство – 2/2005 

Автор – М-р Милка Ристова 

• Право на правично судење – 2/2005 

Автор – Љубинка Муратовска – Маркова 

• Едукација во судството во светот на предизвици и промени и 

во врска со општествениот контекст – 2/2005 

Автор – Даница Ристева 
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• Доградба на концептот за независно судство – 3/2005 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев 

• Законот за Академија за обука на судии и обвинители – 

придонес или хендиекеп за независно судство? – 1/2006 

Автори – Доц. д-р Гордана Бужаровска, Доц. Д-р Тања 

Каракамишева 

• Новите предизвици на судството и судската власт – 2/2006 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев 

• Самостојното судиски уверување и одговорноста на судијата 

– 1-2/2007 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев 

• Престанок, разрешување и одговорност на судиите – 1-2/2007 

Автор – М-р Димитар Узунов 

• Првиот избор на членови на Судскитот совет на Република 

Македонија од редот на судиите – 1-2/2007 

Авотор – М-р Милка Ристова 

• Меѓународни гаранции за независноста на судството – 3-

4/2007 

Автор – Вели Ведат 

• Судски имунитет – 3-4/2007 

Автор – Љубин Алексијевски 
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• Улогата на бранителот во постапката за одговорност на 

судиите – 3-4/2008 

Автор – М-р Милка Ристова 

• Непочитување на судот – 3-4/2008 

Автор – Кире Здравев 

• Потреба од растоварување на судовите од неспорни работи – 

1-2/2009 

Автор – Проф. д-р Арсен Јаневски 

• Пресметување на ориентациона норма за работа на судии; 

Коефициент на сложеноста на предметот – 1-2/2009 

Автор – Саша Ѓорѓевиќ 

• Судови и медиуми – 3-4/2009 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев 

 

Т 

 

Тговија со луѓе 

 

• Блиските врски помеѓу троговијата со луѓе и корупцијата –  

      3-4/2006 

Автор – Вања Михајлова 
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Трговско право 

 

• Присоединување, спојување и поделба на друштвата 

(статусни промени) – 2/2004 

Автор – Виолета Поповска 

• Трговец и трговец – поединец – 3/2004 

Автор – Зоран Михајлоски 

• Практична примена на одредбиоте од Законот за трговските 

друштва кои го регулираат бришењето на правните лица – 

2/2005 

Автор – Дејан Костовски 

• Зштита на правата на малцинските акционери според Законот 

за трговските друштва – 1/2006 

Автор – М-р Милка Ристова  

• Менаџерски договор – 2/2006 

Автор – Зоран Михајлоски 

• Европските трендови во утврдувањето на правната 

припадност на трговските друштва – 1-2/2007 

Автор - Д-р Горан Коевски 

• Принципите на корпоративното управување – 3-4/2007 

Автор – М-р Зоран Михајлоски 
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• Систем на управување со друштвото – 1-2/2008 

Автор – М-р Зоран Михајлоски 

• Наградување на менаџерите – 3-4/2008  

Автор - М-р Зоран Михајлоски 

• Поврзани друштва – 3-4/2009 

Автор – Јован Трпевски 

• Договор за уредување на односите меѓу деловните лица –  

      3-4/2009 

Автор – Д-р Зоран Михајлоски 

• Видови на недостатоци на одлуките на Акционерското 

собрание – Одлуки кои можат да се побиваат – 3-4/2009 

Автор -  М-р Елена Никодиновска 

 

У 

 

Управна постапка 

 

• Новини во Законот за општата управна постапка – 3-4/2008 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев  

 

Управен спор 
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• Развој на управносудската заштита во Република Македонија 

– 1/2005 

Автор - Проф. д-р Симеон Гелевски 

• Проширување и зајакнување на управно-судската заштита 

преку посебен управен суд – 3-4/2006 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев 

• Целосна заштита во управни спорови – 3-4/2009 

Автор – М-р Димитар Узунов 

• Правото на жалба во управните спорови – 3-4/2009 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев 

 

Уставно право 

 

• Аликативен пристап кон Амандманот XIX на Уставот на 

Република Македонија – 1/2004 

Автор – Павел Манев 

• Интеграцијата во Европската унија и идните измени на 

Уставот на Рапублика Македонија – 2/2004 

Автор – Игор Спировски 

• Уставни амандмани на Уставот на Република Македонија и 

рефлексии на положбата на судството – 3/2005 
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Автор – М-р Драган Тумановски 

• Уставните измени и правото на правично судење – 3/2005 

Автор – Проф. д-р Осман Кадриу 

• Поделба на власта – 4/2005 

Автор – Д-р Фиданчо Стоев 

• Временско важење на закони – 3-4/2007 

Автор – Д-р Драган Тумановски 

 

Уставно судство 

 

• Правното дејство на одлуките на Уставниот суд на Република 

Македонија донесени во оценување на уставноста и 

законитоста на нормативните акти – 3-4/2006 

Автор – Милојка Калкашлиева 

 

Ч 

 

 

 

Човекови права 
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• Кривичноправни дилеми за примена на член 5 од Европската 

конвенција за заштита на правата на човекот и основните 

слободи и односот на конвенцијата и домашното право – 

1/2004 

Автор – Јордан Митриновски 

• Влијанието на Европската конвенција за заштита на 

човековите права врз националното право и практика – 1/2004 

Автор М-р Драган Тумановски 

• За некои правни аспекти на биомедицинските интервенции – 

3/2005 

Автор – Александра Деаноска 

• Казненоправни мерки и заштита на правата од член 3 на 

Европската конвенција за човековите права во Република 

Македонија – 2/2006 

Автор – Д-р Тодор Витларов 

• Заштита на правото на сопственост пред Европскиот суд за 

човекови права – 1-2/2009 

Автор – М-р Ангел Ристов 

 

Ш 
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Штета 

 

• Материјална одговорност за причинета штета при 

медицински третман – 4/2004 

Автор – Д-р Кирил Чавдар 

• Имотноправна одговорност за штетата што ја причинуваат 

домашните животни – 4/2005 

Автор – М-р Димитар Манчев 

• Дилеми во практиката во врска осо примената на правото на 

паричен надомест за претрпени душевни болки поради смрт 

на блиско лице – 1/2006 

Автор – Јован Јовановски 

• Надомест на штета за претрпен примарен страв – 2/2006 

Автор-Јован Јовановски 

• Поделена одговорност – 1-2/2007 

Автор – М-р Димитар Манчев 

• Опасност од штета и одговорност за надоместување на штета 

при вршење на општо корисна дејност – 3-4/2008  

Автор – М-р Димитар Манчев 

Види : „работни односи“ 


