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Одобрение за градба- Уривање У.бр.292/99

Сентенца

Не може да се смета дека објектот се гради во согласност со урбанистичкиот
план и со одобрението за градба, ако инвеститорот го гради објектот на
друго место, а не на местото определено во одобрението за градба.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на В.И. од К.
изјавена против решението на Урбанистичкиот инспектор за општина К. при
Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина од
17.6.1998 година, со кое му е наложено веднаш по приемот на решението да го
урне градежниот објект-(гаража) што го гради на ул К.М. бр.32 во К., спротивно на
урбанистичкиот план.
Според член 44 став 1 алинеја 1 од Законот за просторно и урбанистичко
планирање ("Службен весник на РМ " бр.4/96), урбанистичкиот иснпектор при
вршење на инспекциски надзор има право и должност да нареди уривање на
објектот или негов дел, во случај кога се гради или е изграден спротивно на
одредбата од член 43 алинеја 1 на овој закон, со која, пак, е одредено дека
изградбата на објектот треба да биде во согласност со плановите од член 7 на
Законот.
Во конкретниот случај, во управната постапка е неспорно утврдено дека
предметниот објект-(гаража со димензии 4,80 х 2,70 метри), тужителот отпочнал
да го гради спротивно на урбанистичкиот план и спротивно на издаденото
одобрение.
Имено, од записникот за увид на самото место од 16.6.1998 година, се гледа дека
урбанистичкиот инспектор при увидот констатирал дека тужителот отпочнал со
градба на гаража со димензии 4,80 Х 2,70 метри со приземна висина, пред
постојната индивидуална станбена зграда, што е спротивно на издаднеото
одобрение за градба од 3.3.1998 година, во кое е предвидено гаражата да се
изгради во склоп со постојната индивидуална станбена зграда, како што е
прикажано во Деталниот урбанистички план на град К. број ХIII-10-149 од
11.2.1998 година.
При ваква фактичка и правна состојба на работите по предметот, судот наоѓа дека
тужениот орган одлучил во согласност со законот кога жалбата ја одбил како
неоснована.
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При одлучувањето, судот ги ценеше наводите на тужителот истакнати во тужбата,
дека има уредно одобрение за градба на предметната гаража, но оцени дека
ваквите наводи немаат влијание за поинакво одлучување од причини што од
списите неспорно произлегува дека истиот гаражата ја гради споротивно на
издаденото одобрение, односно спротивно на урбанистичкиот план. Имено, врз
основа на одобрението кое го добил тужителот и кое е приложено во списите, тој
не може да гради гаража на местото на кое отпочнал со градба на гаража, затоа
што според одобрението гаражата треба да ја гради на друго место. Од тие
причини не може да се смета дека тужителот има одобрение за гаражата која ја
гради.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр. 292/99 од 27.1.2000
година.
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