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Извршување на конечен управен акт У.бр.402/98

Сентенца

60. Тужбата за управно-сметководствен спор не го спречува извршувањето
на конечниот управен акт против кој е поднесена, кога во барањето за
одлагање на извршувањето не е посочена ниту една причина која
претставува основ за одлагање.

Образложение

Тужбата е неоснована.

Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Управата за јавни приходи Дирекција во С., со кое е
одбиено барањето за одлагање на извршувањето на конечниот управен акт од
26.9.1995 година. Притоа, тужениот орган оценил дека решението на
правостепениот орган е законито, од причина што согласно со член 93 од Законот
за персоналниот данок од доход, односно член 50 од Законот за данок на промет
на производи и услуги, жалбата не ја одлага наплатата на утврдениот данок -
извршувањето, имајќи предвид дека во конкретниот случај тужителот бара
одлагање на извршување на конечно решение во управната постапка, против кое
нема право на редовно средство туку само право на вонредно правно средство.
Судот најде дека оспореното решение е законито и со него не е повреден законот
на штета на тужителот, поради следното:
Имено, согласно со член 17 став 1 од Законот за управните спорови, тужбата, по
правило, не го спречува извршувањето на управниот акт против кој е поднесена,
додека според став 2 на истиот член, по барање на тужителот органот чијшто акт
се извршува, односно органот надлежен за извршување, ако е во прашање акт на
организација која не е овластена за извршувањето на конечната судска одлука,
ако извршувањето би му нанело на тужителот штета која би можела тешко да се
поправи, а одлагањето не се противи на јавниот интерес, нити со одлагањето би
се нанела голема ненадоместлива штета на спротивната странка, ќе го одложи
извршувањето, со тоа што кон барањето за одлагање мора да се приложи доказ
за поднесената тужба.
Цитираната законска одредба во став 1 предвидува дека по правило, тужбата не
спречува извршување на конечен управен акт, односно тужбата со која се
поведува управен спор (управно-сметководствен спор), не го спречува
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извршувањето на конечното решение на второстепениот орган. Став 2 на
цитираниот член предвидува исклучок од наведеното правило, со тоа што
извршувањето на решението се одлага доколку кумулативно се исполнети
условите предвидени во овој член, односно ако извршувањето на тужителот би му
нанело штета која ќе може тешко да се поправи, одлагањето не се противи на
јавниот интерес, и доколку со одлагањето би се нанела поголема ненадоместлива
штета на спротивната страна.
Во конкретниот случај, органите на управата утврдиле дека барањето на
тужителот за одлагање на извршување на решението на тужениот орган од
26.9.1995 година е неосновано. Ова, од причина што означеното решение е
конечно во управната постапка и против него нема право на редовно правно
средство, туку само право на вонредно правно средство, (тужба за управно-
сметководствен спор), дотолку повеќе што согласно со член 93 од Законот за
персоналниот данок, односно член 50 од Законот за данокот на промет на
производи и услуги, во постапката за утврдување на данокот, изјавената жалба не
ја одлага наплатата на утврдениот данок.
При одлучувањето, судот ги ценеше наводите во тужбата на тужителот дека
одлучувањето по поднесената тужба против решението на Министерството за
финансии од 26.9.1995 година, претставува претходно прашање од кое зависи и
извршувањето на истото, поради што треба да се почека исходот на овој спор и со
оглед на тоа да се уважи барањето за одлагање на извршувањето. Меѓутоа,
ваквите наводи судот не можеше да ги уважи од напред наведените причини,
цитираните законски одредби, како и фактот дека тужителот во тужбата не
посочува ниту една причина која претставува основ за одлагање на извршувањето
на конечното решение во управната постапка.
Тужителот има можност, со оглед на исходот на управно-сметководствениот спор,
да бара поврат на данокот, согласно со член 54 од Законот за данок на промет на
производи и услуги.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.402/98 од 11.4.2000
година.
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