
Врховен суд на Република Македонија

Барање за огласување на решение за ништавно У.бр.592/0001

Сентенца

Условите за градба се доказ во постапката за издавање на одобрение за
градба и ако се утврди дека се со невистинита содржина, треба да се
сметаат за лажна исправа што е причина за повторување на постапката.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека со одобрение за градење од 29.03.2000
година, првостепениот орган и одобрил на инвеститорот М.М. од С. да изгради
станбено деловен објект на улица "Б.Б." во С., согласно со член 19 од Законот за
изградба на инвестициони објекти
( "Службен весник на СРМ" бр.15/90 и 11/91 и "Службен весник на РМ" бр.11/94 и
18/99), од причини што кон барањето за издавање на одобрение инвеститорот ги
поднел сите докази предвидени во означениот член, помеѓу другото и услови за
градба од 17.03.2000 година.
На ден 23.11.2000 година лицето Н.Н. од С. поднела барање до првостепениот
орган за огласување за ништовно на означеното одобрение за градба, врз основа
на член 267 став 1 точка 3 и 5 од Законот за општата управна постапка. Од
наводите во барањето произлегува дека подносителката на барањето Н.Н.
поднела и жалба против означеното одобрение за градба, која со решение на
второстепениот орган од 30.10.2000 година и била отфрлена како ненавремена.
Второстепениот орган, решавајќи по барањето, со решението од 21.02.2000
година го огласил за ништовно одобрението за градба од 29.03.2000 година
согласно со член 267 став 1 точка 3 од Законот за општата управна постапка
односно од причини што оценил дека извршувањето на издаденото одобрение за
градење воопшто не е можно. Ова, затоа што условите за градба врз основа на
кои е издадено одобрението, се соопштени спротивно на постојниот урбанистички
план и тоа во однос на изградбата на поткровјето, (кое не е предвидено во
планот), што се гледа од изводот на урбанистичкиот план на ДМ бр.114/2000,
заведен од првостепениот орган од 20.06.2000 година.
Судот наоѓа дека со оспореното решение се повредени правилата на управната
постапка, што се од значење за одлучувањето по предметот.
Имено, според член 268 став 1 од Законот за општата управна постапка,
решението може во секое време да се огласи за ништовно по службена должност
или по предлог на странката или јавниот обвинител.
Во конкретниот случај, означеното одобрение за градба е огласено за ништовно,
по предлог на лицето Н.Н. од С., која воопшто не била странка, односно не
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учествувала во постапката при издавањето на одобрението за градба.
При ваква состојба на работите по предметот, кога барањето за примена на ова
вонредно правно средство не потекнало од странката, според наоѓањето на
Судот, тужениот орган таквото барање можел да го сфати само како иницијатива
за огласување на одобрението за ништовно по службена должност.
Тоа што во барањето за огласување на решението за ништовно е наведено дека
подносителот на барањето поднел и жалба против означеното одобрение за
градба, (која со решение од 30.10.2000 година била отфрлена како ненавремена),
според наоѓањето на Судот, не значи дека тоа лице било странка во постапката
при издавањето на одобрението која може да поднесе предлог за огласување на
решение за ништовно, туку, (доколку смета дека како заинтересирано лице
требало да биде вклучена во таа постапка), остварувањето на своите права
требало да ги бара преку вонредното правно средство - обнова на постапката, во
смисла на член 249 став 1 точка 9 од Законот за општата управна постапка.
Од друга страна, пак, не може, според мислењето на Судот, да се огласува за
ништовно одобрение за градба, а како причина да се наведува постоењето
несогласност на соопштените услови за градба со урбанистичкиот план. Ова,
затоа што според член 31 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
("Службен весник на РМ" бр.4/96, 28/97 и 18/99), условите за градба не се
донесуваат во форма на решение, туку се соопштуваат, при што, според ставот 2
на овој член, соопштените услови за градба мора да ги содржат општите и
урбанистичко-архитектонските услови утврдени во урбанистичките планови, како и
графички прилог кој претставува извод од планот.
Со оглед на тоа што условите за градба не се издаваат во форма на решение, тие
во постапката за издавање на одобрение за градење можат да се третираат само
како доказ во постапката (исправа издадена од надлежен орган). Притоа, ако се
утврди дека содржината на издадените услови за градба не произлегува од
соодветниот урбанистички план, тие, според мислењето на Судот, треба да се
третираат како лажна исправа, а кога решение кое станало конечно и правосилно
е засновано на лажна исправа, тое е причина за повторување на постапката врз
основа на точка 2 на член 249 од Законот за општата управна постапка, за која
нема рок, а не е причина за огласување на решение за ништовно.

Пресуда во Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.592/01 од 18.10.2001
година.
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