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Укинување на решение за услови за градба У.бр.1378/00

Сентенца

При одлучувањето да се отстранат од правниот поредок со укинување или
поништување решение за услови за градба и одобрение за градба издадени
за ист објект, нужно е за двата управни акта да биде донесена ист вид на
одлука, поради различните правни последици од укинувањето и
поништувањето на решението.

Образложение

Од списите на предметот се гледа дека урбанистичко-градежниот инспектор при
Министерството за урбанизам и градежништво - Одделение за инспекциски
работи на градската заедница С., на 5.4.2000 година поднел предлог до тужениот
орган за поништување на одобрението за градење од 7.11.1996 година, издадено
од Подрачната единица на Министерството за урбанизам и градежништво - "Ц".
Предлогот е поднесен врз основа на член 36 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), од причини што претходно е укинато решението
за услови за градба издадено од истиот орган од 16.7.1996 година.
Овој предлог на урбанистичко-градежниот инспектор, тужениот орган при
донесувањето на оспореното решение го зел само како повод, а со оспореното
решение по службена должност го огласил за ништовно означеното одобрение за
градење врз основа на член 267 став 1 точка 3 од Законот за општата управна
постапка, затоа што оценил дека извршувањето на одобрението воопшто не е
можно, бидејќи решението за услови за градба е укинато.
Судот оцени дека тужениот орган ги повредил правилата на постапката што се од
значење за правилно одлучување.
Имено, неоспорувајќи го овластувањето на тужениот орган по службена должност
да огласи решение за ништовно во случаите од член 267 став 1 точка 1 до 5 од
Законот за општата управна постапка, како што е овластен по службена должност
и да поништува односно укинува конечни решенија по правото на надзор, судот
смета дека во конкретниот случај тужениот орган требало да постапи по
предлогот на урбанистичко-градежниот инспектор поднесен врз основа на член 36
од Законот за изградба на инвестициони објекти, при што претходно требало да
побара предлогот да биде прецизиран, бидејќи во член 36 од означениот закон е
предвиден посебен случај на укинување решение по правото на надзор, а не
поништување, како што погрешно предложил инспекторот.
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Од друга страна, определувајќи се во случајот на одобрението за градба да не
постапи по предлогот на инспекторот туку да постапи по службена должност,
тужениот орган требало да го земе предвид фактот дека ова одобрение е
издадено за истиот објект за кој решението за условите за градба тужениот орган
во 1997 година не го поништи, туку со решение од 23.7.1997 година решението за
услови за градба го укина врз основа на член 263 став 2 од Законот за општата
управна постапка, според кој, по правото на надзор второстепениот орган може да
укине конечно решение ако со него очигледно е повреден материјалниот закон.
Од списите, понатаму, се гледа дека по укинувањето на решението за услови за
градба не дошло веднаш и до укинување на одобрението за градба од 7.11.1996
година, иако тоа одобрение е засновано на укинатите услови за градба од
16.7.1996 година за објектот на ул."П" бр.43 и 45, туку, речиси по три години,
урбанистичко-градежниот инспектор го поднесол предлогот во врска со
означеното одобрение за градба.
Поаѓајќи од изнесеното, судот смета дека тужениот орган морал да ја земе
предвид одлуката што ја донел за решението за услови за градба, затоа што
решението за услови за градба на определен објект и одобрението за градба на
истиот објект, како што е конкретниот случај, всушност се една целина, а во
случаите кога условите за градба се издаваа со посебно решение, како во
случајот, одобрението за градење не можеше да опстане без решение за услови
за градба, затоа што тоа решение е основ и услов да се издаде одобрение за
градење. Оттука, со оглед на различните правни последици од укинувањето и
поништувањето на решение (член 269 од ЗОУП), судот смета дека во конкретниот
случај нужно за одобрението за градење е да биде донесена ист вид одлука како
за решението за услови за градба, а тоа е можно ако тужениот орган постапи по
предлогот на урбанистичко-градежниот инспектор, откако инспекторот ќе го
прецизира предлогот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија У.бр.1378/2000 од 10.11.2000
година.
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