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Сентенца

Во постапката за доделување градежно земјиште на користење, како странка
во постапката треба да учествува и лицето во чие фактичко владение се
наоѓа земјиштето што е предмет на доделување.
Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување градежно
земјиште не е правен основ за доделување градежно земјиште за времени
објекти.

Образложение

Тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека со решение на Министерството за
урбанизам и градежништво од 28.6.1999 година, на заинтересираното лице М.И.
од Т., со непосредна спогодба му е доделено на користење градежно земјиште за
изграден објект до 1.2.1996 година без услови за градба, вклопен во Урбанистички
план, кое го сочинува дел од КП бр.4084/2 КО Т., во површина од 200,00 м 2 .
Доделувањето на земјиштето е засновано на член 8 став 1 алинеја 3 од Уредбата
за условите, начинот и постапката за доделување градежно земјиште ("Службен
весник на РМ" бр.24/96), а изградениот објект за кој се доделува земјиштето е
објект од времен карактер, со димензии 5 х 6 метри, поставен со одобрение од
24.5.1983 година.
Од списите, исто така, се гледа дека во постапката во која е донесено тоа
решение, не учествувал како странка тужителот кој е поранешен сопственик на
означеното земјиште, кое, освен површината од 30 м 2 дадена во закуп на
заинтересираното лице И.М., е с# уште во негово фактичко владение, иако
површина од 358 м 2 , како дел од неговото дворно место било предмет на
одземање на правото на користење со решение од 28.1.1986 година, донесено врз
основа на член 15 став 1 од Законот за градежното земјиште, заради отворање на
дел од улицата "Илинденска" во Т., до чие реализирање не дошло. Во меѓувреме
е изменет деталниот урбанистички план за тој простор, според кој, од означеното
градежно земјиште е формирана градежна парцела бр.19/15 на која е предвидена
изградба на станбено-деловен објект од П + 4 ката. Со оглед на таквата измена на
деталниот урбанистички план, тужителот на 20.8.1999 година поднел барање да
оствари предимствено право на користење на таа парцела заради изградба на
предвидениот објект. Во очекување да биде решено неговото барање, тужителот
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дознал за постапката за доделување на земјиштето на лицето И.М., поради што
на 28.9.1999 година поднел барање за признавање на својство на учесник во
постапката, а на 13.10.1999 година поднел жалба против решението од 28.6.1999
година. На истата дата тужителот поднел и предлог за обнова на постапката
окончана со тоа решение, кој е приложен со тужбата и на кој стои приемниот
штембил на Министерството за урбанизам и градежништво, но во списите таков
предлог нема.
Првостепениот орган жалбата на тужителот против решението од 28.6.1999
година ја прифатил и ја решавал како предлог за обнова на постапката
раководејќи се, како е наведено во првостепеното решение, од правилата на
постапката и од начелото на ефикасност на постапката, па ценејќи ги доказите и
околностите наведени од тужителот, оценил дека тие не упатуваат на поинакво
одлучување, поради што предлогот го одбил врз основа на член 256 став 3 од
Законот за општата управна постапка.
Тужениот орган со оспореното решение ја одбил жалбата како неоснована,
повикувајќи се на причините изнесени во првостепеното решение, согласно со
член 245 став 2 од Законот за општата управна постапка.
Судот најде дека се повредени правилата на управната постапка кои се од
значење за правилно одлучување.
Имено, судот смета дека првостепениот орган не погрешил кога жалбата на
тужителот против решението за доделување на градежното земјиште ја прифатил
како предлог за обнова на постапката, бидејќи како жалба очигледно е
ненавремена, иако останува нејасно зашто не е земен во решавање предлогот за
обнова на постапката поднесен на истата дата. Меѓутоа, првостепениот орган
погрешил кога го одбил предлогот за обнова на постапката. Ова, затоа што за да
се обнови постапката доволна причина е фактот што тужителот е во фактичко
владение на најголемиот дел од земјиштето што е предмет на доделување,
поради што, според мислењето на судот, тој е лице кое морало да биде вклучено
во постапката како странка за да ги заштити своите права и интереси, а таква
можност не му е дадена. Значи, поради овие причини првостепениот орган бил
должен да ја обнови постапката согласно со член 249 точка 9 од Законот за
општата управна постапка, па во обновената постапка, со учество и на тужителот
како странка да ги цени и претходните и доказите што тужителот ги изнесува во
жалбата, односно предлогот за обнова.
Првостепениот орган погрешил кога, без да ја обнови постапката, се впуштил во
оценка на изнесените докази од тужителот и предлогот за обнова го одбил врз
основа на член 256 став 3 од Законот за општата управна постапка, оценувајќи
дека доставените докази не упатуваат на поинакво одлучување. Имено, нови
докази како причина за обнова на постапката може да поднесе само лице кое
било странка во постапката во која е донесено решението чија обнова се бара, а
тужителот не бил странка во таа постапка, па постапката мора да се обнови
заради негово вклучување и учество во постапката.
Поради тоа судот најде дека има потреба од повторно разгледување и
одлучување по предметот, при што, освен веќе наведеното, органите треба да го
имаат предвид и следното:
Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување градежно земјиште
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("Службен весник на РМ" бр.24/96), донесена врз основа на член 30 од Законот за
просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр.4/96), не се
однесува на доделување градежно земјиште за времени објекти, па одредбата на
член 8 став 1 алинеја 3 од Уредбата не може да биде основ со непосредна
спогодба да се додели градежно земјиште за времен објект, чиј времен карактер е
определен и во одобрението од 24.5.1983 година, со кое на лицето И. М. му е
одобрено "да постави времен објект за лимарска дејност".
Одредбата на алинеја 3 на член 8 од Уредбата ги има предвид објектите од траен
карактер изградени до 1 февруари 1996 година, за кои кога се градени не биле
издадени услови за градба, а кои, такви какви што се изградени се вклопени во
урбанистичкиот план. Оттука, нема никаков основ и спротивна е на секоја, а не
само на правната логика, констатацијата содржана во списите на овој предмет,
дека времениот монтажен објект ( со одобрена лимарска дејност), се вклопува во
Деталниот урбанистички план за II-ра станбена заедница во Т. во кој, на
локалитетот на кој се наоѓа времениот објект е предвидена изградба на станбено-
деловен објект од П + 4 ката.
Понатаму, треба да се има предвид и стојалиштето на Врховниот суд изразено во
повеќе предмети, а на тужениот орган му е познато, според кое, фактот што од
поранешниот сопственик било одземено правото на користење на неизградено
градежно земјиште за цел која не била реализирана и кое сега, поради измена на
урбанистичкиот план, формира градежна парцела на која е предвидена изградба
на станбен објект, не треба да биде пречка правото на градење на таква градежна
парцела поранешниот сопственик да го оствари преку институтот предимствено
право на користење.
И на крајот, при одлучувањето треба да се има предвид и Законот за изменување
и дополнување на Законот за денационализација ("Службен весник на РМ"
бр.31/2000), кој, во моментот кога тужениот орган го донел оспореното решение
беше влезен во сила, со кој во член 22-б став 1 точка 2 е предвидено враќање во
сопственост и на градежното земјиште кога не е реализирана целта заради која
било одземено.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.691/2000 од 14.12.2000
година.
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