
Врховен суд на Република Македонија

Концесија за користење на ловиште У.бр.874/99

Сентенца

Одлуката за давање на користење-концесија на дивеч на ловиште, не
претставува управен акт, со оглед на тоа што дека не е донесена со управна
работа.

Образложение

Тужбата е недозволена.
Според член 30 став 1 точка 2 од Законот за управните спорови, судот со решение
ќе ја отфрли тужбата ако утврди дека актот кој се оспорува со тужбата не е
управен акт во смисла на член 6 од овој закон.
Имајќи ја предвид цитираната одредба од законот и конкретната состојба на
работите во овој случај, судот најде дека оспорената одлука во изреката на ова
решение не претставува управен акт против кој може да се води управен спор.
Имено, управен акт според член 6 од Законот за управните спорови, е оној акт со
кој државен орган, организација на здружен труд или друга самоуправна
организација или заедница во вршење на јавни овластувања, решава за извесно
право или обврска на определен поединец или организација во некаква управна
работа.
Тоа, практично значи дека доносителот на актот всушност решава за некое право
или обврска на поединци или организации. Поврзано со претходното, ако
доносителот на актот не решава авторитативно како носител или вршител на
власт, туку само ја изјавува волјата како правен субјект во правниот промет,
односно како носител на права и обврски, не станува збор за управен акт во
смисла на член 6 од Законот за управните спорови.
Во конкретниот случај, се работи за акт-одлука донесен во врска со давање на
користење добра од општ интерес (концесија), според Законот за концесија
("Службен весник на РМ" бр.42/93). Според член 1, со овој закон се уредуваат
начинот и условите под кои добрата од општ интерес за Републиката, утврдени со
закон, можат да се дадат на користење со одобрение (концесија). Согласно член 2
од законот, концесија може да се даде на домашно и странско правно и физичко
лице (концесионер), во согласност со концесискиот акт, со тоа што концесиски акт
е законот со кој се уредуваат начинот и условите на користењето на определено
добро од општ интерес за Републиката, односно се одобрува вршење на дејности
или работи во врска со доброто од општ интерес за Републиката, при што според
член 4, давател на концесија (концедент) е Република Македонија, а во име на
Република Македонија и во согласност со концесискиот акт, концесија дава
Владата на Република Македонија. Стекнувањето на концесија, според член 10 од
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законот, се врши по пат на јавен конкурс, а може да се даде и врз основа на
понуда, ако таков начин на давање концесија е предвиден со концесискиот акт, со
тоа што за изборот на концесионерите врз основа на јавниот конкурс или врз
основа на понудата одлучува Владата на Република Македонија со одлука. Врз
основа пак, на концесискиот акт и одлуката за давање концесија, согласно со член
15 од законот, Владата на Република Македонија и концесионерот склучуваат
договор за концесија.
Со Законот за ловство ("Службен весник на РМ" бр.20/96), се уредува
одгледувањето, размножувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивечот
(ловство), при што според член 3 од законот, дивечот е во државна сопственост и
како добро од општ интерес ужива посебна заштита на начинот и под условите
утврдени со овој и со друг закон. Во одредбите од член 36 до член 43 на овој
закон, предвидена е постапката за давање на користење на ловиштата со
концесија, односно одобрение по пат на јавен конкурс (член 38), со тоа што
според член 40, како почеток на концесијата се смета рокот утврден во одлуката
на Владата на Република Македонија за давање на дивечот во ловиштето со
концесија, а меѓусебните права и обврски на Владата и субјектите-корисници на
дивечот во ловиштето, концесионери, се уредуваат со договор.
Од напред изложените законски одредби, произлегува дека Владата на Република
Македонија во случајот не настапува како вршител на власта, туку како субјект кој
во името на Република Македонија (концедент), а во согласност со концесискиот
акт (Законот за ловство), дава концесија на правни и физички лица (концесионер),
кои на начин и во постапка утврдена со закон, се јавуваат како понудувачи по пат
на јавен конкурс. Тоа, значи дека меѓу концедентот и концесионерот се
воспоставуваат односи кои не се поврзани со вршењето на власта, туку односи
што се воспоставуваат врз основа на јавен повик за учество со понуди во јавниот
конкурс на секој заинтересиран субјект, за прифаќање или неприфаќање на
одредена понуда и за склучување договор меѓу две рамноправни странки со точно
утврдени права и обврски на истите, односно со воспоставување облигационо-
правни односи, согласно пазарните законитости на работењето.
Со оглед на тоа, судот смета дека во конкретниот случај не се работи за управна
работа, односно актот кој се оспорува со тужбата не претставува управен акт во
смисла на член 6 од Законот за управните спорови.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.874/99 од 15.12.2000
година.
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