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Право на сопственик на постоен станбен објект У.бр.1271/99

Сентенца

Експропријацијата на определена недвижност, ниту реализацијата на
урбанистичкиот план не смеат да доведат до влошување или
оневозможување на нормалното функционирање на постојните станбени
објекти од страна на нивните сопственици, па утврдувањето на овие факти е
од суштествено значење при одлучувањето во постапката за
експропријација.

Образложение

Со првостепеното решение се експроприра недвижноста во површина од 9 м2 КО
Н.Н. на која има изградено бетонски ограден ѕид, сопственост на лицето Н.Н. во
корист на општината, а за потребите на Фондот за вршење на работите на
уредување и употреба на градежното земјиште за реализација на џеб на улица, во
согласност со урбанистичкиот план.
Со оспореното решение е уважена жалбата на заинтересираното лице и
предметот е вратен на повторно разгледување и одлучување, од причини што врз
основа на фактичката состојба утврдена при дополнително извршениот увид на
самото место од страна на вешти лица, нивното мислење дадено на записник од
17.2.1999 година, како и скица, тужениот орган нашол дека со експропријацијата
на предметната недвижност и изградбата на џебот на улицата онака како е
предвидена во урбанистичкиот план, би можело да дојде до нарушување на
функционалноста, односно нормалното користење на постојната семејна станбена
зграда на жалителот.
Судот најде дека тужениот орган одлучил во согласност со законот кога го
поништил првостепеното решение и предметот го вратил на повторна постапка
пред првостепениот орган.
Имено, согласно со член 242 од Законот за општата управна постапка,
второстепениот орган во постапката по жалба може да го поништи првостепеното
решение и предметот да го врати на повторна постапка и во случаите кога ќе
утврди дека фактите се нецелосно или погрешно утврдени.
При одлучувањето, судот ги ценеше наводите на тужителот истакнати во тужбата
дека џебот на улицата е предвиден со урбанистичкиот план, па ако граѓаните
сметаат дека џебот не е функционален имало постапка за измена на
урбанистичкиот план, дека должност е на тужителот да го изведе џебот онака како
е предвиден во Деталниот урбанистички план, дека не се согласуваат со
мислењето на вештите лица затоа што со џебот не се нарушувала
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функционалноста на станбените објекти, но најде дека не можат да доведат до
поинаква одлука. Ова, затоа што состојбата утврдена на самото место од страна
на вештите лица при увидот на 17.2.1999 година и нивното мислење, упатуваат на
потребата првостепениот орган уште еднаш да ја оцени основаноста на предлогот
за експропријација на предметната недвижност, при што мора да се има предвид
дека експропријацијата, ниту реализацијата на урбанистичкиот план не смеат да
доведат до влошување или оневозможување на нормалното функционирање на
постојните станбени објекти од страна на нивните сопственици. Ако сепак дојде до
тоа, тогаш треба да се иницира постапка за преоценување на издржаноста на
таквото урбанистичко решение, а не по секоја цена да се инсистира на
реализација на планот на штета на сопствениците на објектите. А иницијатива за
измена на урбанистичкиот план би можел да даде и тужителот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1271/99 од 17.2.2000
година.
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