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Сентенца

За објекти кои се градат како комплекси, пред изработувањето на проектната
документација се изработува урбанистички проект врз основа на издадените
услови за градба, кои, пак, можат да се издадат само врз основа и во
согласност со урбанистичкиот план, при што графичкиот прилог прикажан
во издадените услови за градба мора да биде извод од урбанистичкиот
план.

Образложение

Издадени се услови за градба од 24.3.2000 година за изградба на ограден ѕид на
православните гробишта, а се засновани на генерален урбанистички план бр.08-
3307 од 14.9.1990 година. Од условите за градба кои содржат графички прилог и
општи урбанистичко-архитектонски услови се гледа дека тие се, всушност,
изготвениот урбанистички проект од 24.3.2000 година.
Во списите е приложен извод од генералниот урбанистички план во кој се
одбележани гробиштата според постојната состојба, а изготвениот урбанистички
проект од 24.3.2000 година, според дадената легенда содржи и проширен дел на
гробиштата. Впрочем, од списите се гледа, а и од образложението на оспореното
решение, дека оградниот ѕид нема да се гради на постојната локација, односно на
местото каде и сега постоел ограден ѕид, туку треба да се гради на проширениот
дел, всушност одобрението за изградба на оградниот ѕид се издава заради
проширувањето на гробиштата.
Тужителите во жалбата и во тужбата наведуваат дека живеат во непосредна
близина на православните гробишта и дека проширувањето на гробиштата ќе ја
загади животната средина и ќе го наруши нивното нормално и здраво живеење.
Тужениот орган со оспореното решение ја одбил жалбата како неоснована, затоа
што нашол дека законот не е повреден на штета на
тужителите, бидејки со изградбата на оградниот ѕид е предвидена и санитарна
зона - зелен појас и дека во услови на неможност во моментот да се издаде нова
локација за закоп, првостепениот орган правилно одлучил кога го издал спорното
одобрение како привремено решение.
Судот оцени дека оспореното решение е засновано врз нецелосно утврдена
фактичка состојба.
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
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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. Според ставот 3 на овој член условите за градба се основа за изработка
на урбанистички проект, односно проектна документација за градба на објектот.
Урбанистички проект, според член 32 став 1 од истиот закон, се изработува кога
се во прашање стопански, деловни, станбени и други комплекси и тој се
изработува со примена на стандардите и нормативите за планирање на
просторот, со што се разработува организацијата на конкретниот локалитет, со
идејни проекти на објектите. По изработувањето на урбанистичкиот проект се
пристапува кон изработка на проектна документација за градба на објектот.
Од изнесените одредби на законот јасно произлегува дека за објекти кои се градат
како комплекси, пред изработувањето на проектната документација се изработува
урбанистички проект. Но, исто така, од овие одредби јасно се гледа дека основа
за изработка на урбанистичкиот проект се условите за градба, кои, пак, можат да
се издадат само врз основа на урбанистички план и графичкиот прилог што го
содржат мора да биде извод од планот.
Во конкретниот случај издадено е одобрение за изградба на ограден ѕид врз
основа на услови за градба за кои не може да се види дали и од кој урбанистички
план претставуваат извод, бидејки во однос на постојните гробишта прикажани на
генералниот урбанистички план на Т., содржат проширен дел, кој пак, може да се
види само во изработениот урбанистички проект, а тоа упатува на заклучок дека
условите за градба за изградба на спорниот објект - ограден ѕид, се издадени врз
основа на урбанистичкиот проект, а не врз основа на претходно донесен
урбанистички план. Во прилог на таквиот закучок е и Одлуката за усвојување на
генерален урбанистички план за утврдување на локација за христијански
гробишта на град Т. од 25.4.2000 година, донесена од Советот на општина Т., која,
со поднесок од 11.9.2000 година, тужителите му ја доставиле на судот, од која
може да се види дека локација на христијанските гробишта Советот на општината
определил во КО Ф.
При таква фактичка и правна состојба на работите по предметот, судот најде дека
тужениот орган погрешил кога ја одбил жалбата без да ги утврди фактите од
решавачко значење за правилно одлучување во конкретната работа.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1459/2000 од
26.10.2000 година.
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