
Врховен суд на Република Македонија

Времени мерки – Услов за основаност Уж.бр.36/08

Сентенца

Пристапувањето кон извршување на актот претставува еден од условите за
основаност на барањето за донесување на времена мерка

Образложение

Со обжаленото решение е одбиено барањето на тужителот за донесување на
времена мерка со која ќе се наложи одлагање на извршувањето на решението на
Министерството за култура од 24.04.2008 година.

Против наведеното решение тужителот изјави жалба поради погрешно утвдена
фактичка состојба и погрешна примена на Законот за управните спорови, со
предлог истото да се укине.

Врховниот суд на Република Македонија, по извршениот увид во списите на
предметот, обжаленото решение и извршената оцена на наводите во жалбата
најде:

Жалбата е неоснована.

Со членот 15 став 1 од Законот за управните спорови е предвидено дека на
барање на тужителот судот може да донесе времена мерка ако надлежниот орган
што го донел управниот акт од членот 14 на истиот закон, пристапи кон
извршување на актот до донесувањето на одлуката на судот.

Според став 2 од истиот член, тужителот може да бара донесување на времена
мерка и за времено уредување на состојбата во однос на спорниот правен однос,
ако тоа уредување, пред се, кај правните односи кои траат се покаже за потребно
за да се избегнат потешки штетни последици или насилство што се заканува.

Управниот суд утврдил дека со решение на Министерот за култура од 24.04.2009
година за најповолен економски опратор за реализација на јавната набавка
„Избор на издавачка куќа за издавање на македонска книжевност“ било избрано
новинско издавачкото друштво со ограничена одговорност М. од Б. Тужителот
вложил жалба против тоа решение, а истата е одбиена како неоснована, со
решение на Владата на Република Македонија – Комисија за жалби по јавни
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набавки од 13.05.2008 година.

На основа таквата состојба, Судот го одбил барањето за донесување на времена
мерка, со образложение дека тужителот не доставил доказ дека е пристапено кон
извршување на актот на Министерот за култура и дека со извршувањето на тој акт
на тужителот би му се нанела поголема ненадоместлива штета.

Врховниот суд на Република Македонија најде дека со обжаленото ршение не е
повреден Законот за управните спорови.

Овој суд изврши оцена на жалбените наводи и на околностите од решавачко
влијание за донесување на времена мерка, особено на фактот дали со
извршувањето на управниот акт на тужителот би му се нанела штета која тешко
би можела да се поправи и најде дека во конкретната правна работа тоа не е
случај, од причина што доколку тужителот успее во управниот спор, ќе има
можност за репарација на евентуалната штета.

Поради изложеното, согласно со член 15 став 5 и член 51 од Законот за управните
спорови, во врска со член 370 став 1 точка 2 од ЗПП, Судот одлучи како во
изреката на решението.

Решено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 01.06.2008 година под
Уж.бр.36/08.
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