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Сентенца

Кога стечајната постапка над правното лице е заклучена, постапката на
контрола се запира.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против заклучокот на Управата за јавни приходи-Дирекција С. од
23.02.2001 година со кој е запрена постапката на контрола кај претпријатието
"Н.Н." С.. Тужениот орган оценил дека заклучокот на првостепениот орган е
правилен и законит, донесен согласно член 54 од Законот за општата управна
постапка, од причина што над Агенцијата за деловни услуги "Н.Н." С., чиј
сопственик е тужителот е заклучена стечајна постапка со решение на Основниот
суд С. од 17.06.1999 година.
Судот смета дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителот, поради следното:
Согласно член 54 од Законот за општата управна постапка, во текот на целата
постапка органот по службена должност ќе внимава дали лицето што се појавува
како странка може да биде странка во постапката и дали странката ја застапува
нејзиниот законски застапник. Ако во текот на постапката настапи смрт на
странката, постапката може да се запре или продолжи, зависно од природата на
управната работа која е предмет на постапката. Ако според природата на
работата постапката не може да се продолжи, органот ќе ја запре постапката со
заклучок против кој е допуштена посебна жалба.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека врз
основа на решение на Службата за општествено книговодство - Филијала С. од
31.05.1993 година, донесено во постапка на контрола, Агенцијата за деловни
услуги "Н.Н." С., е задолжена со плаќање данок на промет на производи во износ
од 181.626,50 денари и камата по овој основ во износ од 90.813,00 денари.
Означеното решение е поништено со пресуда на Основниот суд С. од 13.10.1999
година. Постапувајќи по означената пресуда, во повторната постапка утврдено е
дека со решение на Основниот суд С. од 17.06.1999 година е заклучена стечајната
постапка над Агенцијата за деловни услуги "Н.Н." С., чиј што сопственик е
тужителот. Од овие причини, имајќи предвид дека престанал да постои правниот
субјект, постапката на контрола е запрена согласно погоре цитираниот член од
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Законот.
При ваква состојба на работите, Судот смета дека оспореното решение на
тужениот орган е правилно и законито.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.924/01 од 29.04.2003
година.
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