
Врховен суд на Република Македонија

Градба во близина на споменик на култура У.бр.350/01

Сентенца

За издавање одобрение за изградба на објект во непосредна близина на
споменик на културата, потребна и е согласност од надлежниот Завод за
заштита на спомениците на културата.

Образложение

Од списите на предметот се гледа дека по барање на инвеститорот,
првостепениот орган му издал одоборение за градба од 16.01.2000 година, со кое
му одобрува изградба на објект-административно деловен објект, согласно
техничката документација одобрена од органот.
Тужениот орган, со оспореното решение ја одбил како неоснована жалбата на АД
Н.Н. од С. и оценил дека правилно постапил првостепениот орган кога го издал
обжаленото одобрение за градба од причини што инвеститорот ги приложил сите
докази предвидени во член 19 став 1 од Законот за изградба на инвестициони
објекти ("Службен весник на СРМ" бр.15/90 и "Службен весник на РМ" бр.18/99),
меѓу кои и услови за градба од 20.06.2000 година, издадени во согласност со
урбанистичкот план за односното место.
Тужителот во поднесената тужба, а и во жалбата го оспорува решението, меѓу
другото и затоа што со самата изградба на објектот по издаденото одобрение за
градба, која ќе се врши до самата ивица од хотелот "М.Н.", се доведува во
прашање неговата стабилност, безбедност и функција, што може да предизвика
неконтролирано рушење. Ова, особено ако се има предвид и фактот дека хотелот
"М.Н." познат како "М.М." е под заштита на Заводот за заштита на споменици на
културата, како споменик на културата со решение од 20.05.1996 година,
приложено како доказ.
Судот наоѓа дека со оспореното ршение е повреден законот на штета на
тужителот.
Имено, во член 19 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти
("Службен весник на СРМ" бр.15/90. 11/91 и "Службен весник на РМ" бр.11/94 и
18/99), е предвидено што се поднесува кон барањето за издавање на одобрение
за градба, а од издаденото одобрение за градба и оспореното решение се гледа
дека се приложени доказите во смисла на наведената одредба, како што
констатирал и тужениот орган.
Меѓутоа, според член 6 став 2 од Законот за заштита на спомениците на
културата ("Службен весник на СРМ" бр.24/73, 42/76 и "Службен весник на РМ"
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бр.12/93), никој не може да превземе било какви дејствија на споменик на
културата или во негова непосредна близина без дозвола од надлежниот завод.
Во конкретниот случај, тужителот уште во жалбата укажал, со прилагање на
докази, дека издаденото одобрение за градба на административно деловниот
објект, се однесува на објект кој ќе се изведува во непосредна близина на хотелот
"М.Н." кој е утврден како споменик на културата со решение од 20.05.1996 година
на Заводот за заштита на споменици на културата на град Скопје, но тужениот
орган овие наводи не ги оценил, иако, согласно со член 245 став 2 од Законот за
општата управна постапка беше должен да ги оцени. Оценката, пак, на овие
наводи, во конкретниот случај е од суштествено значење за одлучувањето, затоа
што со потврдувањето на издаденото одобрение за градење, е овозможено
изведување на градежни дејствија во непосредна близина на споменик на
културата, без да се побара дозвола од надлежниот завод за заштита на
спомениците на културата.
Освен тоа, Судот смета дека тужениот орган при одлучувањето по жалбата,
повикувајќи се на членот 19 од Законот за изгрдба на инвестициони објекти, морал
да го има предвид и ставот 2 на овој член, чија одредба гледана во врска со
членот 6 од Законот за заштита на спомениците на културата, упатува на заклучок
дека и во случаите кога треба да се гради објект во непосредна близина на
споменик на културата, со барањето за издавање на одборение за градење,
инвеститрот е должен да приложи и мислење за техничката документација од
надлежниот Завод за заштита на спомениците на културата. На таков заклучок
упатуваат и одредбите на членовите 44 и 45 од Законот за заштита на
спомениците на културата.
При ваква правна и фактичка состојба на работите по предметот, Судот наоѓа
дека за издавање на одобрение за изградба на објект во непосредна близина на
споменик на културата, не е доволно само прилагање на доказите кон барањето
во смисла на член 19 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти, туку,
согласно со наведените одредби од Законот за заштита на спомениците на
културата, како и со член 19 став 2 од Законот за изградба на инвестициони
објекти, мора да биде прибавена дозвола, а претходно и мислење од надлежниот
завод за заштита на спомениците на културата.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија У.бр.350/01 од 13.06.2001
година.
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