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Сентенца

Одобрение за урбани и санациони мерки не може да се издаде за помошен
објект.

Образложение

Од списите на предметот се гледа дека тужителите на 1.4.1999 година, поднеле
барање до првостепениот орган за издавање одобрение за тековно одржување на
објект, со цел реконструкција на кровна површина и санација на оштетени ѕидови
на зграда број 2 на КП број 272 КО. Н Н. Во барањето не е наведена намената на
зградата, но од копијата од катастарскиот план приложен со барањето се гледа
дека зграда број 2 на КП број 272 е помошен објект од 42 м2, а исто така и од
записникот составен на самото место на 2.4.1999 година во врска со барањето на
тужителите, се гледа дека предмет на нивното барање не е станбен објект, туку во
записникот е констатирано "просториите зад индивидуалната станбена зграда
поради дотраеност е потребно да се санираат и реконструираат".
Врз основа на ваква фактичка состојба, решавајќи по барањето на тужителите,
првостепениот орган го издал одобрението за урбани и санациони мерки од
15.7.1999 година, со кое се одобрува да се изврши одржување и осовременување
на фасадата на постојниот објект со можност за поврзување на двата објекта со
настрешница и внесување санитарии во објектот, а наведените урбани и
санациони мерки да се извршат согласно со проектот со тех.број 06/99.
Одобрението е издадено врз основа на член 26-а од Законот за измени и
дополнувања на Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен
весник на РМ" број 28/97), според кој, заради обезбедување на неопходни
хигиенско-технички услови за живеење во станбени објекти изградени согласно со
прописите што важеле во време на изградбата, а чие натамошно постоење со
урабнистички план не се предвидува, на сопственикот на објектот може да се
издаде одобрение за урбани санациони мерки до реализацијата на
урбанистичкиот план.
Тужениот орган, постапувајќи по повод предлогот на Урбанистичко-градежниот
инспектор за укинување на одобрението за урбани санациони мерки, поднесен врз
основа на член 36 од Законот за изградба на инвестициони објекти, со оспореното
решение по службена должност го укинал означеното одобрение по правото на
надзор, врз основа на член 263 став 2 и член 264 став 2 и 3 од Законот за општата
управна постапка.
Судот оцени дека оспореното решение е правилно и е донесено во согласност со
законот.
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Имено, според член 263 став 2 од Законот за општата управна постапка,
решението што е конечно во управната постапка може да се укине по право на
надзор ако со него очигледно е повреден материјалниот закон.
По правото на надзор решението може да го укине второстепениот орган по
службена должност или по барање од јавниот обвинител, при што решение за
укинување врз основа на став 2 од член 263 може да се донесе во рок од една
година од денот кога решението станало конечно во управната постапка.
Со оглед на тоа што со означеното одобрение не се одобрени урбани и санациони
мерки за станбен објект, туку за помошен, поточно за деловен објект (угостителски
локал), судот оцени дека тужениот орган правилно заклучил дека со издаденото
одобрение погрешно е применет материјалниот закон, конкретно членот 26-а од
означениот закон и одлучил во согласност со законот кога со оспореното решение
го укинал одобрението по правото на надзор.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1238/2000 од
14.12.2000 година.
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