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Сентенца

Во ситуација кога заинтересираните лица не можат со посебна жалба да ги
оспоруваат условите за градба кои не се издадени во форма на решение,
нивната вистинитост треба да се оценува и проверува во постапката по
жалба против одобрението за градба.

Образложение

Тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека првостепениот орган како инвеститор
издал одобрение за градење т.е. изградба на отворени скали на улица.
Издавањето на одобрението е засновано на 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).
Тужителот во жалбата и во тужбата, наведува дека според урбанистичкиот план
воопшто не е предвидена изградба на отворени скали на објектот на улица,
односно дека издаденото одобрение е спротивно на Законот за изградба на
инвестициони објекти, како и на Правилникот за стандарди и нормативи на
планирање на просторот, имајќи го предвид степенот на инсолација, растојанието
помеѓу објектите на инвеститорот и на тужителот, опасноста од протекување на
атмосферските води и попречување на видикот на објектот на тужителот.
Судот оцени дека оспореното решение е засновано на непотполно утврдена
фактичка состојба, што ја доведува во прашање и правилната примена на
материјалниот закон.
Имено, според член 31 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
("Службен весник на РМ" бр.4/96, 28/97 и 18/99), условите за градба содржат
општи и урбанистичко-архитектонски услови утврдени со плановите од член 7 и
општиот акт од член 25 на овој закон и графички прилог кој претставува извод од
планот.
Од изнесените одредби на законот, јасно произлегува дека условите за градба
можат да се издадат само врз основа на урбанистичкиот план и
притоа, графичкиот прилог што го содржат мора да биде извод од планот.
Имајќи ги предвид измените и дополнувањата на Законот за просторно и
урбанистичко планирање од 31 март 1999 година, според кои за условите за
градба повеќе не се донесува решение, па заинтересираните лица не можат да ги
оспоруваат со посебна жалба, судот смета дека при таква правна состојба,
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вистинитоста на издадените услови за градба кои се доказ од суштествено
значење во постапката за издавање одборение за градба, треба да се оценува и
проверува во постапката по жалба против одобрението за градба, особено кога
странката го оспорува одобрението поради издадените услови за градба. Таквата
проверка, според мислењето на судот, ја наметнува и императивниот карактер на
одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање, според кои
изградбата на објектите мора да се врши во согласност со донесените
урбанистички планови, а тоа, според мислењето на судот, не би било можно ако
издадените услови за градба не ги содржат општите и урбанистичко-
архитектонските услови утврдени во плановите и ако графичкиот прилог не е
извод од планот. Ова, особено и со оглед на одредбата од член 15 став 1 од
Законот за изградба на инвестициони објекти, според која техничката
документација за определен објект се изработува според условите за градба.
Во конкретниот случај, издадено е одобрение за градба на отворени скали во кое
се наведени условите за градба по број и дата (07-1999 од 25.10.1999 година), но
во списите не се приложени условите за градба под тој број и дата, ниту пак е
приложен извод од урбанистичкиот план за населба Д.Б., на кој се повикал
тужениот орган во оспореното решение.
Со оглед на тоа што тужителот го оспорува одборението за градба поради
издадените услови за градба и тврди дека во урбанистичкиот план не е
предвидена изградба на отворени скали, судот смета дека тужениот орган тие
наводи морал да ги провери, ако е потребно и со увид во оргиналот на
урбанистичкиот план за тој простор. Ова, според мислењето на судот е потребно
затоа што не е вообичаено да се предвидуваат во урбанистичките планови скали
како посебен објект за кој треба да се издадат посебни услови за градба, туку
скалите се предвидуваат заедно со објектот (станбен или деловен). Имајќи
предвид дека скалите можат да бидат само во функција на определен објект или
објекти, изградбата на отворените скали ако не биле предвидени заедно со
објектот, според мислењето на судот, можат да претставуваат само доградба на
објектот, која исто така, мора да биде предвидена во деталниот урбанистички
план.
Поаѓајќи од изнесеното, а бидејќи од фактичката состојба утврдена во управната
постапка не може да се заклучи дека одобрението за градба во конкретниот случај
е издадено врз основа на услови за градба чија содржина произлегува од
урбанистичкиот план, судот наоѓа дека има потреба од повторно разгледување и
одлучување по предметот, при што тужениот орган треба да постапи во
согласност со правното сфаќање и забелешките на судот дадени во оваа пресуда.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.456/2000 од 10.11.2000
година.
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