
Дејан Мицковиќ
Ангел Ристов

ГРАЃАНСКО ПРИМЕНЕТО ПРАВО 
(НАСЛЕДНО ПРАВО)

блесок
едиција индра





Copyright © Културна установа „Блесок“ и авторите, 2011.
Сите права се задржани.

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде репродуциран 
на кој било начин без претходна писмена согласност на издавачот.

РЕЦЕНЗЕНТИ: 
ПРОФ. Д-Р ЉИЉАНА СПИРОВИЌ ТРПЕНОВСКА 
ПРОФ. Д-Р АРСЕН ЈАНЕВСКИ

ЗА ИЗДАВАЧОТ: ИГОР ИСАКОВСКИ

КОРИЦА И ПОДГОТОВКА ЗА ПЕЧАТ: BLESOKDTP

ПЕЧАТ: МАРИНГ, СКОПЈЕ

ТИРАЖ: 300

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје
347.65/.68(497.7)(075.8)
347.65/.68(497.7)(094.8)

МИЦКОВИЌ, Дејан
  Граѓанско применето право (наследно право) / Дејан Мицковиќ, Ангел Ристов. 
- Скопје : Блесок, 2011. - 200 стр. ; 23 см. - (Едиција Индра ; кн. 8)

ISBN 978-9989-59-352-9
1. Ристов, Ангел [автор]
а) Наследно право - Македонија - Високошколски учебници б)         
Наследно-правни односи - Македонија - Судски одлуки
COBISS.MK-ID 88132618



д-р Дејан Мицковиќ
д-р Ангел Ристов

ГРАЃАНСКО ПРИМЕНЕТО ПРАВО 
(НАСЛЕДНО ПРАВО)

КУЛТУРНА УСТАНОВА БЛЕСОК
СКОПЈЕ, 2011



Содржина

Предговор  7

I. ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА    
  НАСЛЕДНОПРАВЕН ОДНОС
А. Настапување на смрт на едно физичко лице  10
1. Докажана смрт  13
2. Претпоставена смрт  17
Б. Оставина  19
1. Ствари  23
2. Права  24
а. Стварни права  24
б. Облигациони права  25
в. Наследни права (наследничка трансмисија)  25
г. Права од интелектуална сопственост  26
2. Обврски  28
3. Права и обврски кои не влегуваат во рамките на оставината  28
а. Издвојување на делот од заедничкиот имот 
 на брачниот/вонбрачниот другар  29
б. Издвојување на предметите од домаќинството  32
в. Издвојување на имотот на лицата 
 што стопанисувале со оставителот  34
В. Наследници  39
Г. Правен основ  59

II. ЗАКОНСКО НАСЛЕДУВАЊЕ
А. Фактори од клучно значење за определување на кругот 
 на законските наследници  67
Б. Правила врз основа на кои е заснован 
 парентеларно-линеарниот систем на наследување  67
В. Наследни редови  72



III. НУЖНО НАСЛЕДУВАЊЕ
1.Нужни наследници и големина на нужниот наследен дел  90
2. Повреда и обезбедување на нужниот дел  92
3. Исклучување од наследство 
 и лишување од наследство во корист на потомците  99

IV. ТЕСТАМЕНТАЛНО НАСЛЕДУВАЊЕ
А. Поим и карактеристики на тестаментот  105
Б. Услови за полноважност на тестаментот  105
В. Видови на тестаменти  108
1.Своерачен тестамент  110
2. Судски тестамент  118
3. Дипломатско-конзуларен тестамент  126
4. Меѓународен тестамент  127
5. Војнички тестамент  130
6. Устен тестамент  131
Г. Содржина на тестаментот  138
1.Определување на наследници  143
2. Легат  148
Д. Отповикување на тестаментот  152
Ѓ. Ништовност на тестаментот  155

V. НАСЛЕДНОПРАВНИ ДОГОВОРИ
А. Договор за отстапување на имот за време на живот  157
Б. Договор за доживотна издршка  164



7

ПРЕДГОВОР

 Книгата „Граѓанско применето право (Наследно право)“ е 
наменета пред сè за студентите на Мастер студиите по Граѓанско 
право. Основната цел на оваа книга е студентите да се запознаат со 
примената на нормите од наследното право во праксата. Структу-
рата и содржината на книгата се конципирани така за да се реали-
зира предвидената цел. Имено, покрај објаснувањето на основните 
институти од сферата на наследувањето, во книгата се дадени и 
голем број на судски одлуки што ќе им овозможи на студентите 
детално да се запознаат со практичната примена на нормите од на-
следното право. Покрај ова, дадени се и коментари на позначајните 
судски одлуки. Во книгата се содржани и голем број на примери на 
обрасци на поднесоци поврзани со наследувањето, решенија, за-
клучоци, тужби, приговори, тестаменти, договори за отстапување 
на имот за време на живот и доживотна издршка и други докумен-
ти што надлежните органи ги издаваат пред и во текот на оставин-
ската постапка. 
 Имајќи ја предвид ваквата содржина, се надеваме дека оваа 
книга ќе биде корисна и за правниците кои што секојдневно практич-
но се занимаваат со прашања и теми од сферата на наследувањето, а 
пред сè нотарите, судиите, извршителите и адвокатите. Оваа книга 
може да биде и корисна за сите граѓани на Република Македонија 
кои што имаат интерес и потреба од добивање на информации и 
сознанија за практичната примена и остварувањето на наследните 
права.

Скопје, април 2011      Од авторите
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I. ОСНОВНИ УСЛОВИ 
ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА 

НАСЛЕДНОПРАВЕН ОДНОС

 За да дојде до настанување на еден наследноправен од-
нос, неопходно е да бидат исполнети четири основни услови: 1) 
настапување на смрт на едно физичко лице – оставител; 2) да по-
стои имот, односно оставина на оставителот; 3) да постојат наслед-
ници и 4) да постои правен основ за наследување. И покрај тоа што 
сите наведени услови се од значење за настанување на наследно-
правниот однос, сепак најсуштествен од нив е постоењето на оста-
вина. Причина за ова е фактот што доколку оставителот во момен-
тот на својата смрт не оставил имот, кој што може да биде пренесен 
на неговите наследници, не може да настане наследноправен однос 
и да има наследување. Судот покренува постапка за расправање 
на оставината по службена должност, веднаш штом ќе дознае за 
смртта на едно лице или за прогласувањето на едно исчезнато лице 
за умрено. Ако од податоците од смртовницата се гледа дека ум-
рениот не оставил имот, оставинскиот суд ќе одлучи да не се води 
постапка за расправање на оставината (чл. 165 ст. 1 ЗВП). Судот ќе 
одлучи да не се води постапка за расправање на оставината и кога 
умрениот оставил само движен имот, а ниту едно од лицата пови-
кани на наследство не бара да се спроведе расправа (чл. 165 ст. 2 
ЗВП). 

1.Оглас кога за оставинската постапка е надлежен странски 
орган

О Г Л А С

 Основниот суд од ________, на чие подрачје почина лице-
то________ државјанин на Р. Бугарија, ги повикува сите во земјата 
кои имаат побарувања во однос на оставината на покојниот – до-
верители или наследници, во дадениот рок од ______месеци од де-
нот на објавување на овој оглас во „Службен весник на РМ“, да ги 
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пријават своите побарувања, а во спротивно подвижните ствари 
од оставината ќе се предадат на надлежниот орган на странската 
држава или лице кое тој орган ќе го овласти да го прими имотот.

Основен суд_________година.
          
 Судија
Доставено до:
Огласна табла
„Службен весник на РМ“
Генералниот конзул на Р. Бугарија во РМ

А. НАСТАПУВАЊЕ НА СМРТ НА ЕДНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
 
 Првиот неопходен услов за настанување на наследноправ-
ниот однос е настапување на смртта на едно физичко лице (viventis 
non datur hereditatis – живите не се наследуваат). Од ова се гледа 
дека правните лица не можат да се јават како оставител. Нивниот 
престанок подлежи на посебни прописи од областа на трговското 
право и правото на друштвата.
 Смртта претставува правен факт – настан, кој доведува до 
престанок на правниот субјективитет на едно физичко лице и до 
гаснење на неговите лични субјективни права (intuitu personae). Во 
моментот на смртта се отвора наследството на оставителот (delatio 
hereditatis) и неговите имотни субјективни права се пренесува-
ат на неговите наследници. Освен докажаната смрт, истите прав-
ни последици во наследното право ги предизвикува и институтот 
прогласување на исчезнато лице за умрено. 
 Утврдувањето на точниот моментот на настапувањето на 
смртта на оставителот е од големо значење за наследното право по-
ради тоа што е поврзано со настанување на повеќе наследноправни 
последици. Како прво, во моментот на смртта доаѓа до отворање 
на наследството и преминување на оставината на наследниците 
по сила на закон. Второ, според времето на моментот на смртта 
на оставителот се определува материјалното право кое ќе се при-
менува на наследноправните односи. На пример, ако оставителот 
починал во 1995 година, пред стапување во сила на Законот за 
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наследување од 1996 година, тогаш ќе се применуваат одредбите 
од Законот за наследувањето од 1973 година. Во спротивно, ако 
починал по донесувањето на Законот за наследување од 1996 го-
дина ќе се применуваат одредбите од овој закон. Во моментот на 
смртта се определува и месната надлежност на судот според по-
следното место на живеење на оставителот. Второ, во тој момент 
се утврдуваат тестаменталните и законските наследници, како и 
способноста и достојноста на овие лица да се јават како наслед-
ници на оставителот. Трето, во тој момент се определува соста-
вот, содржината и вредноста на оставината. Четврто, од моментот 
на смртта почнуваат да течат законските рокови за застареност на 
правата поврзани со наследувањето. Како петто, од моментот на 
смртта на оставителот, во случај на повреда на нужниот дел, се 
враќаат подароците направени 90 дена пред неговата смрт. 

С у д с к а  п р а к с а
 Ако оставината е распределена со правосилна одлука пред 
објавувањето на законот за наследување, за прашањето на полно-
важност на дополнително пронајдениот тестамент важат правните 
правила кои се применувале пред стапувањето во сила на законот 
за наследување, а не прописите на овој закон.
 (Одлука на Врховниот суд на Хрватска, Гж. 83/56 од 
31.I.1956 година).

2. Приговор од тужениот за застареност на барањето за 
наследство

  
До Основен суд________________
Тужител:______________________
Тужен:________________________ 
Предмет: Приговор за застареност 

Вредност_______________________ 

П Р И Г О В О Р

 Во оставинската постапка О. бр. _____ на Основниот суд 



12

Граѓанско применето право (наследно право)

во _________ тужениот _____________ синот на оставителот беше 
прогласен за единствен наследник на покојниот ________ бивш од 
__________ пред точно 20 години.
 
 Доказ: Решение О. бр. ______ од _______ година
 
 Тужителката е сестра на тужениот, која на ден_________ го-
дина, пред 23 години избега од дома бегалка и од тогаш па до денес 
од неа немавме никакви вести. Мојот татко, покојниот___________ 
од жал за неа, неговата љубимица која не го послуша дека тогаш-
ното момче не е за неа, бидејќи е пијаница, растурикуќа, голем 
мераклија на вино, ракија и на жени со кого таа тајно се омажила, 
се разболе и умре за кратко време по нејзиното бегање. Бидејќи 
немавме никакви вести од неа, но и поради фактот дека таа беше 
виновна за смртта на мојот татко кој беше многу добар човек кој 
само премногу ја сакаше својата ќерка, не ја пријавив како наслед-
ник во оставинската постапка.
 Согласно законските прописи, правото на наследство на 
тужителката е апсолутно застарено во таа насока го поднесувам 
мојот приговор до судот и му предлагам по одржувањето на глав-
ната расправа да ја донесе следнава 

П Р Е С У Д А

 СЕ УСВОЈУВА тужбеното барање.
 СЕ УТВРДУВА дека барањето на тужителката _______ 
спрема наследството на својот покоен татко _________ бивш од 
_________, кое се состои од:

е застарено поради протек од 20 години.
 СЕ ЗАДОЛЖУВА тужителката да му ги плати трошоците 
на спорот на тужениот според Адвокатскиот Трошковник во рок од 
15 дена од примот на пресудата. 

Трошковник       Тужител
 1.За состав___________
 2.Судска такса________
Вкупно_______________
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1. Докажана смрт

 Фактот дека смртта на едно физичко лице настапила се до-
кажува со извод од матичната книга на умрените кој има доказна 
сила на јавна исправа. Во него, покрај другото, матичарот задол-
жително го запишува часот, денот, месецот, годината и местото на 
настапување на смртта на умреното лице. Смртта на оставителот, 
најчесто, ја пријавуваат неговите блиски роднини кои се должни 
да поднесат пријава до матичниот орган. Доколку смртта на оста-
вителот настапила во некоја здравствена установа, тогаш, покрај 
пријавата, мора да се поднесе и потврда за смртта која се издава од 
страна на здравствената организација. Во спротивно, ако смртта на-
стапила на друго место, тогаш таа се потврдува со изјава на двајца 
сведоци. Со оглед на наведеното, матичарот не смее да ја запише 
смртта на оставителот во матичната книга на умрените доколку нема 
потврда од здравствена организација или изјава на двајца сведоци.

3. Изјава за смртта на оставителот

И З Ј А В А
за смртта на лицето _____________ 

 Од _____________________ со живеалиште на ул. 
_________________________и од ___________________________ 
со живеалиште на ул. ________________________.
 Изјавуваме под материјална, морална и кривична одговор-
ност дека на ден __________________во _______часот, по неколку 
часа забрзан марш, барајќи дивеч за отстрел во месноста викана 
„Црвени брегови“ бевме сведоци на ненадејната смрт на ловџијата 
_________________кој и покрај нашите обиди со вештачко дишење 
да го реанимираме почина. По овој немил настан умреното лице го 
однесовме во неговата куќа и ги известивме неговите најблиски 
роднини. 

Датум        Сведоци
______________         __________________
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4.Потврда за смртта од здравствена организација
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5. Смртовница 

Составена во ________   ______ на ден _________ година бр. ______

1. Презиме, татково име и име

2.

Ден, месец и година, а по можност 
и часот на смртта, место каде умрел, 
место и стан каде редовно живеел, 
како и сè друго што би можело да 
биде од важност за надлежниот 
оставински суд

3.

Име, живеалиште и адреса на 
брачниот другар, а ако не е жив, кога 
и каде умрел, односно име и презиме 
на најблиските наследници

4.

Име, возраст, занимање, живеалиште 
и стан на брачни и вонбрачни, 
посвоени, полнолетни и малолетни 
деца на умрениот со назначување, 
по можност, на денот на нивното 
раѓање, како и тоа дали се чека уште 
некое дете

5.
Име и живеалиште на старателот на 
децата од оставителот кои што се 
неспособни за работа, ако ги има

6.

Фамилијарно и родено име, возраст, 
занимање, живеалиште и стан 
на оние роднини кои што според 
законот или врз основа на тестамент 
се повикани на наследството 

7.
Дали во оставината има освен 
движен имот уште и недвижен имот 
или хартии од вредност
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8.

Дали има познати долгови кои 
можат да ја преминат вредноста на 
оставениот имот, колку изнесуваат 
трошоците за болеста и за 
погребувањето и други долгови кои 
треба пред сее да бидат измирени и 
кој ги измирил

9.

Дали умрениот оставил тестамент 
или некое друго располагање 
за случај на смрт: ако умрениот 
оставил усна изјава на последна 
желба, презиме и име, живеалиште и 
адреса на станот на сведоците од таа 
последна желба

10.
Дали и кога на умрениот бил 
поставен старател и кој старателски 
орган го поставил на таа должност 

11.

Дали умрениот ракувал со пари 
на јавно надлештво или на јавна 
установа, дали примал плата, пензија 
или други примања и од кога?

12.

Дали во оставината се наоѓаат 
предмети кои што судот треба по 
важечките прописи да ги предаде на 
други државни органи или на која 
јавна установа

Податоците во смртовницата се земени по изјава на 
___________________________ од град _______________________.

Смртовницата ја составил
______________________

 М А Т И Ч А Р
______________________
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2. Претпоставена смрт
 
 Во наследното право, освен докажаната смрт, до настанување 
на наследноправен однос доведува и институтот прогласување на 
исчезнато лице за умрено. Овој институт се базира на законската 
претпоставка за смртта на едно лице. Притоа законот како ден на 
смртта го зема денот за кој може да се верува дека исчезнатото 
лице умрело, односно денот што исчезнатото лице веројатно не го 
преживеало. Ако во решението за прогласување на исчезнато лице 
за умрено не може да биде утврден денот на смртта, тогаш за ден 
на отворање на наследството ќе се смета денот кога решението ста-
нало правосилно.

6. Предлог за прогласување на исчезнато лице за умрено

До Основен суд Неготино

Предмет: Прогласување на 
исчезнато лице за умрено

 Предлагач: Велика Мојсова од Неготино, со живеалиште 
на ул. Антигона бр. 5, бр. на л.к. 34551 и ЕМБГ 2312950477009

П Р Е Д Л О Г

 Мојот брачен другар Блажо Мојсов од Неготино со жи-
веалиште на ул. Антигона бр. 5, бр. на л.к. 24651 и ЕМБГ 
2301939455209, пензионер, на ден 16.06.2004 замина на риболов 
со својот гумен чамец на Тиквешкото езеро. Истиот ден настана го-
лемо невреме кое го зафати и Тиквешкото езеро, по што утредента 
на брегот од езерото кај делот на селото Брушани беше пронајден 
гумениот чамец. По долготрајното пребарување на околината како 
и на езерото од страна на полициските специјални нуркачки екипи 
не се успеа да се пронајде неговото тело, ниту пак било каква друга 
трага. До денес немам добиено никакви вести за него дали е жив 
или пак мртов.
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 Со оглед дека се исполнети претпоставките за прогласување 
на исчезнато лице за умрено согласно Законот за вонпарнична по-
стапка, како и со цел да го регулирам својот брачен статус и имот-
ните односи, му предлагам на судот:
 
1.  Да прибави службено известување од Пол. станица Кавадарци за 
водената истрага;

2.  Да ги сослуша сведоците Перо Трајков и Миле Атанасов (риба-
ри) кои последен пат го виделе крај езерото пред денот на не-
милиот настан;

 Потоа врз основа на изведените докази му предлагам на су-
дот согласно одредбите на ЗВП, да го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е

 Се прогласува за умрено исчезнатото лице Блажо Мојсов од 
Неготино, родено на ден 23.01.1939 година, со живеалиште на ул. 
Антигона бр. 5, бр. на л.к. 24651 и ЕМБГ 2301939455209.
 Како ден на смртта се смета денот 16.06.2004 година за кој 
основано се верува дека исчезнатото лице не го преживеало.
 Ова решение по правосилноста ќе се достави до матичарот 
во Неготино, надлежен за упис во матичната книга на умрените и 
до надлежниот суд за расправање на оставината.

Предлагач 
________
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Б. ОСТАВИНА

 Оставината се состои од имотните права и обврски кои ги 
поседувал оставителот во моментот на смртта. Оставината, одно-
сно наследството, претставува збир од имотни права и обврски кои 
се изразливи и проценливи во пари. И двата наведени термина се 
идентични затоа што го означуваат предметот на наследување, со 
тоа што терминот оставина се употребува од аспект на оставите-
лот, додека терминот наследство се употребува од аспект на на-
следниците. 
 Согласно Законот за наследување, можат да се наследуваат 
предмети и права што им припаѓаат на поединци (чл. 2 ЗН). Во 
оставината, и покрај тоа што законот ова изречно не го предвидува, 
задолжително влегуваат и имотните обврски што ги имал остави-
телот во моментот на својата смрт. Имотот кој што оставителот го 
имал во моментот на неговата смрт ја сочинува бруто вредноста 
на оставината. Кога од бруто вредноста ќе се одземат долговите 
на оставителот, трошоците за попис и процена на оставината, како 
и трошоците за погребување на оставителот се добива нето вред-
носта на оставината. На таквата вредност на оставината треба да 
се додаде вредноста на позначајните подароци што ги направил 
оставителот 90 дена пред својата смрт и така се добива пресмет-
ковната вредност на оставината. Пресметковната вредност е ос-
нова за пресметување на големината на нужниот дел на нужните 
наследници. 
 Во пресметковната вредност на оставината не влегува де-
лот што претходно се издвојува во полза на надживеаниот брачен 
другар (кој претставува негов дел во заедничкиот имот на брачните 
другари), потоа покуќнината, како и имотот што се издвојува од 
оставината во корист на лицата што живееле во заедница со оста-
вителот и му помагале во стопанисувањето.
 Личните права и обврски кои се сврзани за личноста и 
својствата на оставителот не влегуваат во рамките на оставината, 
туку тие престануваат да постојат во моментот на смртта на оста-
вителот. Во оставината, исто така, не влегува ниту оној дел од имо-
тот на оставителот што е предмет на договор за распределување на 
имот за време на живот и договор за доживотна издршка. Во таа 
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смисла, оставината се состои од разни видови на ствари кои се по-
добни за пренесување во сопственост, стварни права, облигациони 
права, наследни права, и материјални права од правата на инте-
лектуална сопственост (авторски и права од индустриска сопстве-
ност).

С у д с к а  п р а к с а
 1. Во пасивата на оставителот влегуваат само оние трошоци 
за закопот на оставителот кои се вообичаени и потребни во врска 
со закопот и месните обичаи, а не и оние што се израз на посебниот 
пиетет на лицето што ги сторило тие трошоци спрема оставителот.
 (Одлука на Врховниот суд на Македонија, Гж. бр. 350/75 од 
17.XI.1975 година).

 2. Кога во оставинската постапка ќе се утврди дека покојниот 
со сиот свој имот располага со договор за доживотна издршка оста-
винската постапка ќе се запре поради непостоење на имот.
 (Одлука на Окружен суд Скопје, Гж. 5000/88 од 8.XI.1988 
година).

 3. Кои ствари се предмет на наследување на оставителот се 
утврдува според денот на отворање на наследството, а тоа е денот 
на смртта на оставителот. Врз основа на тоа, во оставината спаѓа 
и одредена парична вредност, која претставува противвредност на 
стварта од оставината, што неовластено ја отуѓил некој од наслед-
ниците.
 (Одлука на Врховниот суд на Хрватска, Рев.-1660/81 од 
29.II.1981 година).

 4. Парите кои оставителот за време на живот ги предал на 
друг, наложувајќи му после неговата смрт да ги потроши на одре-
ден начин и тој постапувајќи совесно по налогот парите ги потро-
шил не претставуваат оставина, така што наследниците не можат 
да ги побаруваат. Ваквата изјава на волја на оставителот има карак-
тер на правно дело помеѓу живи и важи без оглед на формата.
 (Одлука на Сојузниот Врховен суд, Рев. бр. 554/59 од 
29.IX.1959 година).


