
Врховен суд на Република Македонија

Рок за важење на просторно и урбанистички планови
У.бр.2056/01

Сентенца

Донесените просторни и урбанистички планови важат и по истекот на
роковите во кои требало да бидат ревидирани се до донесувањето на нов
урбанистички план.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека првостепениот орган со одобрение од
04.05.2001 година им одобрил на лицата М.М. и Н.Н. од С. да изведат оградување
на дел од КП.бр.4969 КО С. спрема џебот на улица "Ј.Ј." во С., од
североисточната страна во должина од 4,50 м со нетранспарентна ограда
(бетонски парапет) во висина од 0,60 метри и транспарентна (железна) ограда со
висина од 1,00 метри, согласно со 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). Имено, првостепениот орган утврдил дека кон
барањето за издавање на одобрение за градба на ограда, инвеститорот ги поднел
сите докази предвидени во член 19 став 1 од означениот закон, помеѓу другото и
услови за градење од 23.04.2001 година , соопштени во согласност со измените
на дел од деталниот урбанистички план за блок број 4 извршени со одлука на
Собранието на општина С. од 13.07.1994 година, со кои било предвидено
проширување на џебот на улица "Д.Д." во парцелата КП.бр.4969, а со тоа и
затварање на спојот на џебот на оваа улица со улицата М.Т., односно во
согласност со член 31 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
("Службен весник на РМ" бр.4/96, 28/97 и 18/99).
Тужениот орган со оспореното решение ја уважил жалбата на заинтересираните
лица (жители на улицата "М.Т." и улицата "Д.Д." во С.) и го поништил означеното
одобрение за градење на дворна ограда, од причини што првостепениот орган не
утврдил дали Одлуката за измена и дополнување на Урбанистичкиот план на С.
од 13.07.1994 година е во важност, со оглед на поминатиот рок од 5 години
предвиден во член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр.18/99). Исто
така, тужениот орган оценил дека од битно значење за правилно решавање на
предметот е мислењето на Главниот архитект на С., (кој поднел иницијатива до
Советот на општината С. за покренување на постапка за измена и дополнување
на Деталниот урбанистички план -блок број 4 во С.), поради што е неопходно да
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се прекинат сите преземени дејствија околу издавањето на предметното
одобрение до разрешувањето на претходното прашање околу покренатата
иницијатива на Главниот архитект .
Тужителите со тужбата го оспоруваат решението на тужениот орган поради
неправилно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалниот
закон и истакнуваат дека ставот 3 на членот 7 од Законот за измени и
дополнувања на Законот за просторно и урбанистичко планирање е јасен и
прецизен , па погрешил тужениот орган кога утврдил дека Деталниот
урбанистички план за блок број 4 во С. не бил во важност во моментот на
донесувањето на одобрението за градба, од причини што изминал рокот од 5
години во кој требало да се изврши ново планирање на просторот. Исто така, во
тужбата појаснуваат дека одлуката на Собранието на општина С. за измена на
Деталниот урбанистички план за блок број 4 е донесена по добиена согласност од
Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија од 25.02.1994
година , а дека оваа одлука била донесена во законски пропишана постапка, се
гледа и од решението на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.142/94 од
14.12.1994 година, со кое е одлучено да не се поведува постапка за оценување на
законитоста на означената одлука.
Судот наоѓа дека со оспореното решение е повреден законот на штета на
тужителите.
Имено, тужениот орган погрешно го сфатил членот 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен
весник на РМ" бр.18/99), затоа што со овој член, освен ставот 2 на член 20 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на
РМ" бр.4/96), е изменет и ставот 3, кој предвидуваше дека урбанистичките
планови кои не се ревидирани по истекот на роковите од став 2 на овој член, ќе се
сметаат за недонесени . Измената на овој став од членот 20 е сосем во спротивна
насока од онаа во која се наоѓа сфаќањето на тужениот орган , затоа што сега
просторните и урбанистичките планови не престануваат да важат по истекот на
роковите во кои требало да бидат ревидирани, туку претходно донесените
урбанистички планови престануваат да важат тогаш кога ќе биде донесен нов
урбанистички план.
Од наведеното произлегува дека со измените и дополнувањата извршени со
Одлуката од 13.07.1994 година , Деталниот урбанистички план на општина С.- за
блок број 4 не може да се смета за недонесен , односно не може да се доведува
во прашање неговата важност во моментот на донесувањето на одобрението за
градба, затоа што друг детален урбанистички план не е донесен. Оттука, тужениот
орган требало да утврди само тоа дали условите за градба врз основа на кои е
издадено одобрението се во согласност со означената Одлука за измена и
дополнување на планот, а не да се впушта во оценка на законитоста на
означената одлука, што не е негова надлежност.
Впрочем, во списите на предметот е приложено решението на Уставниот суд на
Република Македонија од 14.12.1994 година , со кое е одлучено да не се поведува
постапка за оценување на законитоста на Одлуката за изменување и
дополнување на дел од Деталниот урбанистички план на град С.- блок број 4 од
12.07.1994 година и оваа одлука тужениот орган требало да ја има предвид при
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одлучувањето по жалбата. Имајќи го предвид означеното решение на Уставниот
суд од кое се гледа дека при донесувањето на означената одлука за измена и
дополнување на Деталниот урбанистички план, била обезбедена и потполно
почитувана постапката пропишана со закон и дека измената на планот е
направена по претходна согласност од Министерството за урбанизам,
градежништво, сообраќај и екологија од 25.02.1994 година, Судот ги оцени како
неосновани наводите изнесени во образложението на оспореното решение дека
ваква согласност од страна на Министерството не била дадена.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија У.бр.2056/01 од 31.10.2002
година.
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