
Врховен суд на Република Македонија

Определување на корисникот на експропријација У.бр.195/00

Сентенца

Со решението за експропријација на недвижност се определува и
корисникот.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека со решение на првостепениот орган од
16.08.1999 година на тужителот му е доделено на користење со непосредна
спогодба градежно неизградено земјиште со кое управува Република Македонија
(КП број1104/2 и КП број 1110/2 КО К. во вкупна површина од 6595 м2), за
изградба на објекти за експлоатација на минерална вода и ЦО2, Во став 2 од
изреката на означеното решение, тужителот е задолжен да плати надоместок за
стекнување на правото на користење на предметното градежно земјиште во износ
од 150,00 денари по метар квадратен површина или вкупно 989.250,00 денари, во
рок од 8 дена по приемот на решението, во спротивно е определено дека истото
нема да произведува правно дејство.Ова, согласно со член 7 став 1 точка 3 од
Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување на градежно земјиште
("Службен весник на РМ" број 24/96).
Тужениот орган со оспореното решение ја одбил жалбата како неоснована и во
однос на жалбените наводи му одговорил на тужителот дека надоместокот е
утврден во согласност со Програмата за уредување на градежното земјиште и
Ценовникот за утврдување на надоместокот за доделување на градежно земјиште
со кое управува Република Македонија, а врз основа на член 29 став 3 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" број 4/96,28/97
и 18/99), според кој , кога градежното земјиште се доделува со непосредна
спогодба се плаќа надоместок, кој се утврдува со означената Програма.
Судот наоѓа дека оспореното решение се заснова на погрешно утврдена фактичка
состојба и погрешна примена на материјалниот закон на штета на тужителот.
Имено, од списите на предметот се гледа (а тоа го истакнува и тужителот во
жалбата и во тужбата), дека правниот основ за доделување на предметното
земјиште бил претходно донесеното решение од Министерството за финансии -
Управа за имотно-правни работи - Одделение во Б. од 18.06.1999 година, за
одземање на правото на користење на истото земјиште (КП број 1104/2 и КП број
1110/2 К.О.К.) од дотогашниот корисник ЗК "П." А.Д.Б. за потребите на
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предлагачот ПТП "М.М." Б. донесено врз основа на член 43 став 1 во врска со
член 2 и 3 став 3 од Законот за експропријација ("Службен весник на РМ" број
33/95 и 20/98). Во став 3 од изреката на означеното решение за одземање на
правото на користење на недвижниот имот, е определено дека товарот на
надоместокот за вложените средства на дотогашниот корисник на земјиштето што
се одзема (член 43 став 2 од Законот за експропријација), ќе го сноси односно
исплати корисникот на експропријацијата -предлагачот ПТП "М.М.". Постапката,
пак, за определување на овој надоместок, е предвидена и се води во согласност
со одредбите на Законот за експропријација како што е постапено и во
конкретниот случај, што се гледа од приложената спогодба склучена на 2.07.1999
година помеѓу претходниот и сегашниот корисник на недвижноста, за
определување на надоместот од член 43 став 2 од Законот за експропријација.
Од решението од 18.06.1999 година, како и од означената спогодба склучена во
согласност со тоа решение, а со која е решено прашањето за надоместокот за
недвижниот имот што е предмет на одземање со означеното решение, се гледа
дека за одземањето на правото на користење на недвижниот имот - земјиштето
означено со катастарските парцели како и за надоместокот за тој имот, е
решавано во постапка за експропријација на недвижности определена со Законот
за експропријација ("Службен весник на РМ" бр.33/95 и 20/98), како што
предвидува членот 43 од овој закон, кој се однесува на одземање или
ограничување на правото на користење на недвижност во државна сопственост.
Според постапката, пак, определена во Законот за експропријација,
експропријација може да се врши и за потребите на правни и физички лица за
изградба на објекти и изведување на други работи од јавен интерес, (член 3 став 1
точка 3 од Законот за експропријација) и, во тие случаи предлогот за
експропријација го поднесуваат тие лица (член 13 став 4 од Законот за
експропријација).
Според мислењето на Судот од одредбите на Законот за експропријација со кои е
уредена постапката за експропријација не произлегува дека по донесувањето на
решението за експропријација се донесува друго решение со кое експроприраната
недвижност треба да се додели на корисникот на експропријацијата.
Според член 18 од Законот за експропријација, задолжителна содржина на
решението со кое се усвојува предлогот за експропријација, меѓу другото е да се
определи корисникот на експропријацијата, а тоа е лицето за чии потреби се
експроприра недвижноста (предлагачот на експропријацијата). Предлагач, пак,
односно корисник на експропријацијата, според членот 3 од Законот за
експропријација, не е само државата, туку и други правни лица, како што е во
конкретниот случај.
Со оглед на тоа што одземањето на правото на користење на означените
недвижности е извршено на предлог на тужителот и за неговите потреби
(корисник на експропријацијата) и што решението за одземање на правото на
користење е засновано на член 43 став 1 од Законот за експропријација, според
кој решението се донесува по постапка определена за експропријација на
недвижности, Судот не гледа основ во законот, а ниту причини, органот за
урбанизам како надлежен за доделување на неизградено градежно земјиште со
кое управува Републиката, со непосредна спогодба, во друга постапка и врз
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основа на други прописи да ги доделува и да определува надомест за истите
недвижности на кои тужителот веќе го стекнал правото на користење по постапка
определена во Законот за експропријација, врз основа на решението од
18.06.1999 година и спогодбата за надоместокот од 2.07.1999 година.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.195/00 од 13.06.2002
година.
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