
Врховен суд на Република Македонија

Урбано-санациони мерки – срушен објект У.бр.2064/00

Сентенца

Одобрение за урбани-санациони мерки не може да се издаде за објект кој е
срушен и за кој е изработен проект за техничка реконструкција.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека првостепениот орган на инвеститорите Е и
М. А. од С. им издал одобрение од 14.04.2000 година да извршат урбано-
санациони мерки на постојниот објект заради подобрување на сеизмичка
стабилност, модернизација на објектот со внесување на нови инсталации,
подобрување на звучна и тополотна изолација, одржување и осовременување на
врати, прозори, кровен покривач и фасада на објект на улица "С .Ј. Д" бр.3 во С.
Одобрението е засновано на член 26-а од Законот за простроно и урбанистичко
планирање ("Службен весник на РМ" бр.4/96 и 28/97), и член 3 алинеја 1, 2, 4, 5 и
6 и член 4 од Правилникот за начинот, постапката за применување на урбано-
санациони мерки ("Службен весник на РМ".бр.11/97).
Според издаденото одобрение, наведените урбани и санациони мерки ќе се
извршат во согласност со Проектот со тех.бр.020 изработен од "Технопроект
инжинеринг" заверен кај првостепениот орган, а кој е составен дел на
одобрението.
Тужениот орган со оспореното решение ја одбил како неоснована жалбата на
тужтелката.
Судот најде дека со оспореното решение погрешно е применет законот.
Имено, во членот 26-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање е
предвидена можност за издавање на одобрение за урбани санациони мерки, но
само за постојни станбени објекти кои со урбанистичкиот план не се предвидуваат
а за кои има непоходна потреба за подобрување за хигиенско-техничките услови
за живеење. Притоа, одобрените, врз основа на оваа одреба, урбани санациони
мерки не можат да предвидуваат уривање на објектот и изградба на нов објект,
ниту можат да се однесуваат на темелна - реконструкција на објектот.
Правилникот, пак, за начин и постапка за применување на урбани санациони
мерки ("Службен весник на РМ" бр.11/97) кој е донесен врз основа на член 27 од
Законот за просторно и урбанистичко планирање, се однесува на примена на
урбани санациони мерки во населбите за кои со генерален или детален
урбанистички план е утврдена потребата од обезбедување на елементарни
услови за живот во објектите. Според наоѓањето на Судот, објектите на кои се
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однесува овој правилник се предвидени со планот, што е раѕлично од членот 26-а
од Законот кој се однесува на објекти чие натамошно постоење со урбанисти;киот
план не се предвидува.
Во конкретниот случај, одобрението за урбани санациони мерки првостепениот
орган го засновал и врз член 26-а од Законот за просторно и урбанистичко
планирање и врз одредбите од Правилникот, што е правно неприфатливо, а и
противречно само со себе. Од друга страна, членот 26-а и Правилникот и одвоено
да се земат не можат во конкретниот случај да бидат основ за издавање на
одобрение за урбани санациони мерки. Ова, затоа што од списите, меѓу кои е и
проектот со тех.бр.020 - составен дел на одобрението, се гледадека урбани
санациони мерки се одобрени на објект на КП.бр.10147/2, кој е помошен објект и
како таков е запишан и во Имотниот лист бр.40243 КО Ц. (шифра 511).Освен тоа,
од описот на градежните работи во проектот со тех.бр.020 се гледа дека во
прашање е темелна реконструкција, на објект кој е срушен, што се потврдува и од
наводите во одговорот на тужбата поднесен од заинтересираните лица Е и М.А.,
во кој тие наведуваат дека објектот постоел во време на издавање на
одобрението.
Изнесеното јасно покажува дека во конкретниот случај немало основ за издавање
на одобрение за урбани санациони мерки, поради што Судот оцени дека тужениот
орган го повредил законот кога ја одбил жалбата како неоснована.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2064/00 од 7.06.2001
година.
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