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Согласност на урбанистички план У.бр.363/00

Сентенца

Согласност на детален урбанистички план, како и на дел од планот, не е
управен акт и против таква согласност не може да се води управен спор.
Согласноста како акт не може да биде предмет на посебно оспорување во
управен спор.

Образложение

Тужбата е недозволена.
Тужителот со тужба за управен спор ја оспори законитоста на согласноста на дел
од Детален урбанистички план издадена од Министерството за урбанизам и
градежништво, затоа што била издадена спротивно на член 23 став 1 од Законот
за просторно и урбанистичко планирање и затоа што не содржела образложение
согласно со член 209 од Законот за општата управна постапка.
Според член 6 од Законот за управните спорови, управен спор може да се води
само против управен акт, а управен акт во смисла на овој закон, е акт со кој
државен орган, организација или заедница во вршење на јавни овластувања,
решава за извесно право или обврска на определен поединец или организација во
некаква управна работа.
Оспорениот акт - согласност на дел од Детален урбанистички план е донесен врз
основа на член 22 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање
("Службен весник на РМ" бр.4/96, 28/97 и 18./99) според кој, урбанистичките
планови од ставовите 3, 4 и 5 на овој член, меѓу кои е и деталниот урбанистички
план на општината од подрачјето на град Скопје, можат да се спроведуваат по
издавање согласност од Министерството надлежно за работите на урбанизмот, а
според ставот 7 на овој член, плановите за кои не е издадена согласност се
сметаат дека не се донесени. Според член 23 став 1 од истиот закон, со
согласноста од став 6 на член 22 од овој закон, се потврдува дека планот е
донесен согласно со одредбите на овој закон, прописите донесени врз основа на
овој закон и другите прописи.
Имајки го предвид изнесеното, судот утврди дека оспорениот акт не е управен акт
во смисла на член 6 од Законот за управните спорови, поради што против тој акт
не може да се води управен спор. Ова, затоа што оспорената согласност се
однесува на детален урбанистички план кој е општ акт, а управен спор, согласно
со наведената законска одредба може да се води само против поединечен
управен акт. Но, и во случаите кога согласноста се однесува на поединечен
управен акт, таа како акт не може да биде предмет на посебно оспорување затоа
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што, согласно со член 204 од Законот за општата управна постапка, согласноста е
секогаш врзана со актот (решението) на кое се однесува, односно за кое е дадена.
Според член 30 став 1 точка 2 од Законот за управните спорови, судот со решение
ќе ја отфрли тужбата ако утврди дека актот што се оспорува со тужбата не е
управен акт (член 6).

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.363/2000 од 28.9.2000
година.
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