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Сентенца

Не може да се издаде решение за издавање на одобрение за подготвителни
работи за градење на објект, доколку изминал рокот предвиден за градба во
одобрението за градба.

Образложение

Од списите на предметот се гледа дека тужителот поднел барање на 25.06.1999
година до првостепениот орган за издавање на одобрение за подготвителни
работи за изградба на објект, станбена зграда од П+4 ката на КП.бр. во м.в. "Н.Н."-
Д.. Кон барањето приложил решение за доделување на користење на градежно
земјиште од 22.01.1994 година , елаборат за подготвителни работи на
градилиштето и извод од урбанистичкиот план од 03.06.1999 година за Д.. Со
првостепеното решение ова барање не е одобрено, врз основа на член 18,19 и 21
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).
Тужениот орган со оспореното решение жалбата на тужителот против
првостепеното решение ја одбил како неоснована.Ова, од причини што
првостепениот орган утврдил дека тужителот во моментот на одлучувањето не
приложил доказ дека го продолжил правото на користење на земјиштето, па не се
исполнети законските услови за издавање на одобрението за подготвителни
работи за градење на предметниот објект.
Според член 21 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),
подготвителните работи за изградба на објект, се изведуваат врз основа на
одобрение за градење на тој објект , или врз основа на посебно одобрение за
издавање на тие работи за што одлучува надлежниот орган за издавање на
одобрение.
Според член 18 од истиот закон, со градење на објект се започнува по
добивањето на одобрението за градба, а според член 19 став 1 точка 1 - 5 ,
помеѓу другото кон барањето за издавање одобрение за градба се прилага и
доказ за правото на користење на земјиштето на кое ќе се гради објектот.
Со оглед на изнесената правна и фактичка состојба на работите по предметот,
Судот најде дека оспореното решение е донесено во согласност со законот.
Тужбените наводи дека со измените и дополнувањата на Законот за градежно
земјиште ("Службен весник на РМ" бр.18/99) со членот 7 се брише членот 23 од

www.pravdiko.mk



Законот за градежно земјиште ("Службен весник на РМ" бр.10/89,18/89, 21/91,
71/96) и обврската на корисникот на земјиштето за отпочнување со градба на
објектот во рок од 2 години повеќе не постои, Судот оценува дека се без влијание
за поинакво одлучување затоа што во самото решение од 25.01.1994 година за
доделување на градежното земјиште е определен рок за изградба на објектот од 2
години по правосилноста на решението. Со оглед на тоа што рокот определен во
тоа решение е изминат, а тужителот не приложил доказ за продолжување на
рокот, Судот наоѓа дека органите правилно заклучиле дека тужителот со
барањето не приложил доказ за правото на користење на земјиштето.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1188/00 од 22.03.2001
година.
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