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Решение за услови за градба У.бр.1581/00

Сентенца

Решение за услови за градба донесено врз основа и во согласност со
детален урбанистички план донесен од надлежен орган на општина, не може
да се смета за спротивно на правниот поредок и да се огласува за ништовно
како неизвршливо, само поради недадена согласност на планот од
Министерството за урбанизам.

Образложение

Од списите на предметот се гледа дека со решение на Министерството за
урбанизам и градежништво-Подрачна единица за општината од 8.2.1999 година се
издадени услови за градба на инвеститорот, за изградба на колективна станбено-
деловна зграда, според графичкиот прилог ДЛ 171, кој е составен дел на
решението.
Означеното решение за услови за градба е правосилно и тој факт е неспорен и за
тужениот орган.
Со оспореното решение и тоа со ставот 2 од диспозитивот на тоа решение,
тужениот орган по службена должност го огласил за ништовно означеното
решение за услови за градба врз основа на член 267 став 1 точка 3 од Законот за
општата управна постапка, од причини што утврдил дека тоа решение е издадено
во спротивност со важечкиот Детален урбанистички план, а со тоа е во
спротивност и со член 31 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
("Службен весник на РМ" број 4/96).
Судот оцени дека со оспореното решение е повреден законот на штета на
тужителот.
Едно од основните начела на управната постапка кое е утврдено во член 12 од
Законот за општата управна постапка е правосилноста на решение. Според ова
начело, правосилното решение со кое странката стекнала определени права,
односно со кое на странката & се определени некои обврски, може да се поништи,
укине или измени само во случаите што се предвидени со закон.
Правосилното решение не ја обврзува само странката, туку го обврзува и органот
што го донел, така што откако ќе настапи правосилност на решението, органот не
може да го поништува, укинува или менува , освен во случаите и под условите
предвидени со закон, при што такви случаи, освен што се предвидени во Законот
за општата управна постапка, можат да бидат предвидени и во посебни закони. Во
Законот за општата управна постапка такви случаи се предвидени во одредбите
кои се однесуваат на вонредните правни средства, меѓу кои е и вонредното
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правно средство огласување на решение за ништовно, предвидено во член 267 од
Законот за општата управна постапка, во кој се наведени и причините поради кои
решението се огласува за ништовно.
Во точката 3 на овој член од законот, на која тужениот орган го заснова
оспореното решение, е предвидено огласување за ништовно решение чие
извршување воопшто не е можно. Во врска со оваа одредба треба да се има
предвид дека таа не се однесува само на решенија за кои постои неможност да се
извршат, туку се однесува и на решенија чие извршување би било спротивно на
правниот поредок, односно решенија за кои постои правна неможност за
извршување, при што мора да се има предвид дека под правна неможност за
извршување на некое решение не може да се подведе секоја повреда на законот,
бидејќи има повреди на законот кои можат да се отстранат со примена на другите
правни средства.
Според стојалиштето на овој суд, решение за услови за градба кое е издадено
спротивно на урбанистичкиот план, треба да се смета за решение донесено
спротивно на правниот поредок, затоа што изградбата на објектите во согласност
со урбанистичките планови е императив на Законот за просторно и урбанистичко
планирање и овој закон не дозволува изградба на објекти спротивно на
урбанистичкиот план. Тоа значи дека не смее да биде донесено ни решение кое
содржи услови за градба спротивни на планот, поради што, пак, таквото решение
не смее ни да се изврши, а тоа, според стојалиштето на судот, дава основа за
примена на точката 3 на член 267 од Законот за општата управна постапка.
Меѓутоа, предметното решение за услови за градба, според мислењето на судот,
не може да се смета за решение донесено спротивно на правниот поредок. Имено
од списите се гледа, а тоа е неспорно и за тужениот орган, дека во конкретниот
случај решението за услови за градба е донесено во согласност со детален
урбанистички план донесен од надлежен орган на општина, а на кој само не е
дадена согласност од надлежното министерство.
Имајќи го тоа предвид, како и фактот дека донесувањето на урбанистичките
планови е надлежност на општините како единици на локалната самоуправа, која
надлежност произлегува и од Уставот, судот смета дека не е спротивно на
правниот поредок решение за услови за градба засновано на детален
урбанистички план донесен од надлежниот орган во општината. Тоа, што на
таквиот урбанистички план во моментот кога е донесено решението за услови за
градба не била дадена согласност од надлежното министерство, предвидена во
член 22 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање и тоа на делот
од планот кајшто се наоѓа предметната локација, не го прави решението
спротивно на правниот поредок, туку, според мислењето на судот, може да се
зборува само за погрешна примена на материјалното право . Ова, затоа што без
согласност од надлежното министерство, урбанистичкиот план не можел да биде
применет, па првостепениот орган погрешил кога решението за услови за градба
не го засновал на важечкиот детален урбанистички план кој бил во примена. Но,
поради погрешна примена на материјалното право не може решение да се
огласува за ништовно, туку, ако е во прашање правосилно решение, какво што е
во конкретниот случај, може да се укине по правото на надзор, под условите
предвидени во член 263 став 2 од Законот за општата управна постапка или под
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условите од член 265 од истиот закон,може да се укине или измени.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1581/2000 од
15.11.2000 година.
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