
Врховен суд на Република Македонија

Адиминистративна такса У.бр.1712/01

Сентенца

Неплатена административна такса не претставува основ за отфрлање на
поднесокот како неуреден.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека на 6.12.2000 година, С.П.-нотар од Скопје
поднел барање до првостепениот орган за запишување на права во катастарот на
недвижностите за КП.бр.11932 КО Ц. врз основа на договор за купопродажба на
недвижен имот-стан, потврден како нотарски акт на 1.12.2000 година.
Првостепениот орган утврдил дека кон барањето не е приложен доказ дека
барателот ги подмирил таксените обврски, поради што, со известие од 8.12.2000
година го повикал подносителот во рок од 15 дена да го дополни барањето,
односно да приложи доказ за платена такса. Со оглед на тоа што во оставениот
рок барателот не го уредил барањето, првостепениот орган согласно со член 68
став 2 од Законот за општата управна постапка, барањето го отфрлил.
Тужениот орган со оспореното решение ја одбил како неоснована жалбата на
тужителот и оценил дека правилно постапил првостепениот орган кога го донел
обжалениот заклучок од причини што подносителот на барањето во оставениот
рок не постапил по известувањето, односно не го дополнил барањето со
потребниот доказ.
Судот утврди дека органите ги повредиле правилата на постапката, што се од
значење за решавање на работата.
Имено, според член 68 став 2 од Законот за општата управна постапка , ако
подносителот не ги отстрани недостатоците во определен рок, па поради тоа
неможе да се постапува по поднесокот, ќе се смета дека поднесокот не е
поднесен. За тоа органот ќе донесе заклучок против кој може да се изјави жалба.
Во конкретниот случај првостепениот орган постапил во согласност со член 12 од
Законот за административните такси ("Службен весник на РМ" бр. 17/93, 20/96,
7/98 и 13/01), кога со писмена опомена го повикал таксениот обврзник во
определен рок да ја плати таксата, но погрешил кога фактот што тужителот не ја
платил таксата го подвел под одредбата од член 68 став 2 од Законот за општата
управна постапка , која се однесува на формални недостатоци на барањето
(поднесокот) кои ја спречуваат работата на органот.
Фактот што се работи за нетаксиран поднесок (барање), според наоѓањето на
судот, не претставува формален недостаток на барањето и неможе да биде
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причина за отфрлање на барањето на тужителот како да не е поднесено. Ова,
посебно што член 12 став 3 од Законот за административните такси го обврзува
органот да постапи по барањето и кога поднесокот е нетаксиран.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија У.бр.1712/01 од 27.02.2003
година.
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