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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3541. 

Указ бр. 36 

4 декември 2017 година 

 

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од За-

конот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“  бр. 

36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  29/2014, 33/2015 и 193/2015)  

 

СЕ  РАЗРЕШУВА  

 

Бригаден генерал  ЃОРГОСКИ Тито МИРЧЕ 

 

ОД ДОЛЖНОСТА АЃУТАНТ НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА 

МАКЕДОНИЈА ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Овој Указ да се изврши веднаш.  

 

         Бр. 08-1243/1                                              Претседател 

4 декември 2017 година на Република Македонија, 

               Скопје                                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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3542. 
Указ бр. 37 
4 декември 2017 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015 и 193/2015)  

 
СЕ ПОСТАВУВА  
 
полковник МЕТОДИ Симеон ХАЏИ-ЈАНЕВ 
 
ЗА АЃУТАНТ НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ 

НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ  НА  МАКЕДОНИЈА  
ВО  ГЕНЕРАЛШТАБОТ  НА  АРМИЈАТА  НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
ФЧ:полковник,по формација бригаден генерал, 
личен ВЕС: 31179 
 
до сега: одбранбено аташе на Република Македони-

ја во Вашингтон, Соединети Американски Држави. 
 
Овој Указ да се изврши веднаш.  
 

Бр. 08-1244/1   Претседател 
4 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

3543. 
Указ бр. 38  
4 декември 2017 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 
110/2008, 51/2011, 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012,  
29/2014, 33/2015 и 193/2015)  

 
СЕ  УНАПРЕДУВА  
 
ВО ЧИН БРИГАДЕН  ГЕНЕРАЛ 
 
полковник МЕТОДИ Симеон ХАЏИ-ЈАНЕВ 
 
ФЧ: полковник, по формација полковник-бригаден 

генерал, личен ВЕС: 31179 
 
Аѓутант на Врховниот командант на Вооружените 

сили на Република Македонија, во Генералштабот на 
Армијата  на Република Македонија. 

 
Овој Указ да се изврши веднаш. 
 

Бр. 08-1245/1   Претседател 
4 декември 2017 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3544. 

Врз основа на член 10 став (1) од Законот за квали-

тетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 

59/12, 163/13, 10/15 и 146/15) и член 36 став (2) од За-

конот за Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 59/20, 12/03, 

55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 

139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 12.12.2017 година, 

донесе  

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-

БАТА ЗА ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НИВОА И 

ВИДОВИ  НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО 

АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ И ПРАГОВИ НА 

АЛАРМИРАЊЕ, РОКОВИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ 

НА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ, МАРГИНИ НА ТО-

ЛЕРАНЦИЈА ЗА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ, ЦЕЛНИ  

ВРЕДНОСТИ И ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ 

 

Член 1 

Во Уредбата за гранични вредности за нивоа и ви-

дови  на загадувачки супстанции во амбиентниот воз-

дух и прагови на алармирање, рокови за постигнување 

на граничните вредности, маргини на толеранција за 

гранична вредност, целни вредности и долгорочни це-

ли  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

50/05 и 4/13) во член 2 во ставот (1) по точката 6 се до-

дава нова точка 7 која гласи: 

„7. Стабилна временска состојба e состојба на ат-

мосферата која се создава при подолготрајно присус-

тво на поле на висок воздушен притисок (антициклон) 

над подрачје, особено во зимскиот дел од годината, ко-

ја се карактеризира со многу слаби хоризонтални и ве-

рикални струења што предизвикува појава на темпера-

турна инверзија по котлините, состојба при која студе-

ниот воздух се задржува и мирува во приземниот слој 

на атмосферата.“ 

Точките  7, 8, 9, 10 и 11 стануваат точки 8, 9, 10, 11 и 12. 

 

Член 2 

Во насловот на точката 3 пред членот 8 зборовите: 

„рокови за постигнување на граничните вредности и 

маргини на толеранција.“ се заменуваат со зборовите: 

„прагови на алармирање и прагови за информирање, 

рокови за постигнување на граничните вредности и 

прагови на алармирање и маргини на толеранција.“   

 

Член 3 

Во членот 8 се додава нов став (2)  кој гласи: 

„Прагот за алармирање и прагот за информирање за 

суспендирани честички со големина од 10 микрометри 

(PM10) се дадени во Прилог 1, поглавје Ц точка 4 на 

оваа уредба“.   

 

Член 4 

Во Прилогот 1 на оваа уредба, во поглавјето Ц, по 

точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:  
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„4. Праг за алармирање и праг за информирање за 

суспендирани честички со големина од десет микро-

метри  (PM10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праг за алармирање и праг за информирање се сме-

таат за надминати  доколку: 

- среднодневната концентрацијата на PM10 е над 

прагот во текот на два последователни денови и е до-

биена прогноза за стабилна временска состојба во на-

редниот период и  

- праговите се измерени на најмалку две монито-

ринг станици во градот Скопје, односно на 50 % од 

бројот на поставените станици во населеното место, 

доколку во населеното место е поставена повеќе од ед-

на мониторинг станица“. 

 

Член 5 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-8216/1 Заменик на претседателот 

12 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3545. 

Врз основа на член 16, точка 4 од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 

71/16 и 106/16), Владата на Република Македонија на 

седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ 

ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА 

АЛБАНИЈА 

 

1. Република Македонија испраќа хуманитарна по-

мош на Република Албанија, која се состои од: 

- 1000 ќебиња, 

- 1000 шаторски крила, 

- 500 вреќи за спиење и 

- 100 чифта гумени чизми. 

2. Хуманитарната помош од точка 1 од оваа одлука 

се обезбедува од страна на Дирекцијата за заштита и 

спасување. 

3. Транспортот на хуманитарната помош од точка 1 

од оваа одлука ќе го организира Дирекцијата за зашти-

та и спасување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 44-8153/1 Заменик на претседателот 

12 декември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

3546. 
Врз основа на член 15, став (21) од Законот за минерал-

ни суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 
53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧ-
НУВАЊЕ НА  ПОСТАПКА  ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 

ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започну-

вање на постапка за доделување на концесија за детални ге-
олошки истражувања на минерална суровина – песок и ча-
кал на локалитетот „Желевица“ с.Тработивиште, општина 
Делчево поднесена од Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги ЛУ-АН МИНЕРАЛИ ДООЕЛ с.Киселица – 
Делчево бр.24-4594/1 од 1.8.2016 година, бидејќи од Ми-
нистерството за животна средина и просторно планирање - 
Управа за животна средина - Сектор води е добиено нега-
тивно мислење бр.11-3643/4 од 15.9.2017 година, со об-
разложение дека предметниот локалитет се наоѓа во грани-
ците на крајбрежниот појас на река Желевица, како и од оп-
штина Делчево е добиено негативно мислење бр.12-856/2 
од 26.7.2017 година, со образложение дека локалитетот се 
наоѓа во нерегулиран водотек на река Желевица, преку кој 
поминува пат за кој е изработена техничка документација 
кон објекти од јавен интерес – гробишта и туристички ло-
калитет „Свети води“, а исто така локалитетот граничи со 
канал за наводнување на земјоделско земјиште.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-7090/1 Заменик на претседателот 

12 декември 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

3547. 
Врз основа на член 44, став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 12.12.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ 
- ПЛАНИНАРСКИ  СПОРТСКИ  КЛУБ  ДРАЧЕВО 

ФИЛИП ЧАКАРОВ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Центарот 

за управување со кризи му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надоместок на трајно користење на Здружението-

Планинарски спортски клуб ДРАЧЕВО ФИЛИП ЧАКАРОВ Скопје. 

  

Член 3 

Директорот на Центарот за управување со кризи склучува договор со претседателот на Здружението - Пла-

нинарски спортски клуб ДРАЧЕВО ФИЛИП ЧАКАРОВ Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за 

движните ствари од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

       Бр. 44-5183/1                                          Заменик на претседателот 

12 декември 2017 година                                          на Владата на Република 

             Скопје                                            Македонија, 

                                               Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3548. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 

153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.12.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ГРАДСКА  

ОПШТА БОЛНИЦА „8 СЕПТЕМВРИ“ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движ-

ните ствари, и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат без надомест на трајно користење на ЈЗУ Градска оп-

шта болница „8 Септември“ Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со директорот на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ 

Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија‘‘. 

 

         Бр. 44-7066/1                                            Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година                                               на Владата на Република 

              Скопје                                               Македонија, 

                                                  Оливер Спасовски, с.р. 
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3549. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 

37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 5 декември  2017 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР 

ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПЛАТФОРМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ  НА РИЗИЦИ ОД  

НЕСРЕЌИ И КАТАСТРОФИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. За национален координатор за имплементација 

на Националната платформа за намалување на ризици 

од несреќи и катастрофи на Република Македонија се 

именува Павле Трајанов. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-8109/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3550. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 5 декември 2017 го-

дина, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 

ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИС-

КОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

СТРЕЖЕВО – БИТОЛА 

  

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавно претприја-

тие СТРЕЖЕВО – Битола, се именува Анета Смилев-

ска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-8110/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

3551. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 5 декември 2017 го-

дина, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОД-

БОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-

НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ОДРЖУ-

ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕ-

ГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“  

– СКОПЈЕ 

  

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на ЈП за одржување 

и заштита на магистралните и регионалните патишта 

„МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје, се именува Стојанче 

Кировски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-8111/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3552. 

Врз основа на член 14 од Законот за управување 

со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 

160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 5 декември 

2017 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН  

ИМОТ 

 

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за уп-

равување со одземен имот, се именува Нинослав Јан-

ковски. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-8112/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3553. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 5 декември 2017 го-

дина, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ СТУДЕНЧИЦА  

– КИЧЕВО 

 

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за водоснабдување Студенчица –  Кичево, се име-

нува Јана Костадиновска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-8113/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3554. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 5 декември 2017 го-

дина, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 

ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИС-

КОТО РАБОТЕЊЕ  НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА  

ДРЖАВНИ ПАТИШТА 

  

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавно претприја-

тие за државни патишта се именува Александар Ружин. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-8114/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3555. 

Врз основа на член 5 од Законот за Централен ре-

гистар  („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011, 

43/2014, 199/2014, 97/2015, 153/2015 и 27/2016), Влада-

та на Република Македонија на седницата одржана на 5 

декември 2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

 1. За член на Управниот одбор на Централниот ре-

гистар на Република Македонија, се именува Трајче 

Нешковски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-8115/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3556. 

Врз основа на член 8 од Законот за основање на 

Агенција за странски инвестиции и промоција на изво-

зот на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011 и 41/2014), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 5 декември 2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 

странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-

лика Македонија, се именува Перса Наумовска.  
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-8116/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3557. 

Врз основа на член 89 од Законот за вработување 

и осигурување во случај на невработеност („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 

25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 

50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 

88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 

39/2014, 44/2014, 113/2014, 56/2015, 129/2015, 

147/2015, 154/2015, 27/2016 и 119/2016) Владата на 

Република Македонија на седницата одржана на 5 

декември 2017 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. За член на Управниот одбор на Агенција за вра-

ботување на Република Македонија, се именува Маја 

Милосавлевиќ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-8117/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3558. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 

47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 

146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 

година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОРГАНОТ НА 

ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА ВРШЕЊЕ 

НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА НА 

ПРИРОДАТА НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР- 

БИТОЛА 

 

1. За членови на Управниот одбор- претставници од 

органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на заштита на природата на Јавна-

та установа Национален парк Пелистер - Битола, се 

именуваат: 

- Исуф Фетаи, 

- Милева Тагасовска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-8118/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3559. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 

47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 

146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 5 декември 2017 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОРГАНОТ НА 

ДРЖАВНАТА УПРАВА НАДЛЕЖЕН ЗА ВРШЕЊЕ 

НА РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТА НА 

ПРИРОДАТА НА ЈУ  НАЦИОНАЛЕН  ПАРК  ГАЛИЧИЦА,  

ОХРИД 

 

1. За членови на Управниот одбор- претставници од 

органот на државната управа надлежен за вршење на 

работите од областа на заштита на природата на Јавна-

та установа Национален парк Галичица, Охрид се име-

нуваат: 

- Беким Муареми, 

- Даниела Рендевска.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-8120/1 Заменик на претседателот 

5 декември 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3560. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 

членовите 27 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 29 

ноември 2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на устав-

носта и законитоста на: 

- Одлуката бр. 08-4160/28 од 22.3.2017 година за 

поништување на Одлуката за донесување на Деталниот 

урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ -

Општина Центар - Скопје, бр.07-5569/18 од 18.7.2012 

година, донесена од Советот на Општина Центар, и  

- Решението бр.09-4160/29 од 22.3.2017 година за 

објавување на Одлуката за поништување на Одлуката 

за донесување на Деталниот урбанистички план „Го-

лем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - 

Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесено од 

градоначалникот на Општина Центар  

2. СЕ ЗАПИРА извршувањето на поединечните ак-

ти или дејствија што се преземени врз основа на Одлу-

ката и Решението означени во точката 1 на ова реше-

ние. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

4. Цуте Крајчески, Страхил Пановски, Славица 

Марковска, Мартина Илиќ, Димитар Наџаков, Влатко 

Миновски, Коста Јовановски и Љупчо Велков, сите од 

Скопје, до Уставниот суд на Република Македонија 

поднесоа иницијатива за поведување на постапка за 

оценување на уставноста и законитоста на оспорените 

акти означени во точката 1 на ова решение. 

Подносителите на иницијативата, наведуваат дека 

претседателот на Советот на Општина Центар за ден 

22.3.2017 година закажал продолжение на 5-та седница 

на Советот на Општина Центар, која била започната на 

7.6.2013 година и продолжена на 10.6.2013 година, 

11.6.2013 година и 13.6.2013 година. На продолжение-

то на споменатата седница на дневен ред било ставено 

разгледување на предлог-одлука за поништување на 

Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички 

план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-Општина Центар-

Скопје, бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од 

Советот на Општина Центар-Скопје. Првичниот пред-

лог-наслов на спорната одлука гласел: „Одлука за ста-

вање вон сила на Одлуката за донесување на Детални-

от урбанистички план „Голем ринг-Јужен дел-Запад“-

Општина Центар-Скопје, бр.07-5569/18 од 18.7.2012 

година, донесена од Советот на Општина Центар-

Скопје“. По амандманската интервенција од страна на 

еден од членовите на Советот, во насловот, а и во тек-

стот на споменатата одлука, зборовите:„ставање вон 

сила“ биле заменети со зборовите:„се поништува“ и 

оваа интервенција била прифатена од предлагачот на 

оспорената одлука, претседателот на Советот.  

И со првичниот текст на оспорената одлука, како и 

по амандманската интервенција во текстот на истата, 

неспорно станувало дека од страна на предлагачот на 

истата, како и од страна на мнозинството на Советот, 

се вршела груба повреда на Законот за просторно и ур-

банистичко планирање („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 

163/2016). Имено, како основ за донесување на оспоре-

ната одлука бил земен член 41 став 4 од овој закон, 

според кој: „(4) Советите на општините во Градот 

Скопје донесуваат:-детален урбанистички план, - урба-

нистички план за село и – урбанистички план вон насе-

лено место“. Можело да се забележи дека Советот на 

Општина Центар, како совет на општина во Градот 

Скопје, имал надлежност да донесува соодветна урба-

нистичко-планска документација наведена во спомена-

тиот член, но во никој случај немал надлежност да по-

ништува веќе донесена, важечка и ставена во правен 

промет урбанистичко-планска документација. Соглас-

но ова, можело да се заклучи дека оспорената одлука 

била директно во спротивност со наведениот член од 

Законот, кој бил земен како основ за донесување на ис-

тата. Дотолку повеќе што евентуално поништување на 

соодветна урбанистичко-планска документација може-

ло да се изврши само во случаите, под условите и во 

постапката предвидени со член 92 од истиот закон. От-

тука, можело да се заклучи дека Советот на Општина 

Центар, со донесување на оспорената одлука, крајно ги 

пречекорил своите надлежности и извршил директна 

повреда на Законот за просторно и урбанистичко пла-

нирање.  

Прекршувањата на Законот за локалната самоупра-

ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

5/2002) се огледувале во самото носење на крајно про-

тивзаконската одлука. Имено, како основ за донесува-

ње на споменатата одлука се наведувал член 15 став 1 

точка 1 алинеја 3 и член 26 од Статутот на Општина 

Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар 

- Скопје“ бр. 1/06 и 12/15), кој гласи: „-донесување де-

тални урбанистички планови, урбанистички проекти и 
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урбанистички планови за населените места во општи-

ната“, скоро идентично како и член 41 став 4 од Зако-

нот за просторно и урбанистичко планирање, и недвос-

мислено укажувало дека надлежност на општината би-

ло донесување на соодветни урбанистичко-плански до-

кументации, но во никој случај не и поништување на 

соодветни важечки урбанистичко-плански документа-

ции на чие донесување претходела соодветна законска 

процедура и кои биле влезени во правниот промет. 

Непочитувањето на оваа одредба од Статутот на Оп-

штина Центар и употребата на истата како основ за до-

несување на оспорената одлука директно го повреду-

вал член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната са-

моуправа, каде не се споменувала надлежност на сове-

тот на општината да поништува урбанистичко плански 

документации. 

Оспорената одлука и Решението биле во спротив-

ност и со член 15 став 1 точка 1 алинеја 3 од Законот за 

Градот Скопје („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/2004 и 158/2011), со кој се уредува доне-

сување детални урбанистички планови, урбанистички 

проекти и урбанистички планови за населените места 

во општината, поради што повторно се потенцира дека 

никаде не се споменува надлежност на советот на оп-

штината да поништува соодветни урбанистичко план-

ски документации. 

Оспорената одлука во себе содржела и една димен-

зија во однос на нејзиното извршување и ставање во 

правен промет која уште повеќе ја правела противза-

конска но и ништовна како таква. Имено, во членот 10 

од Одлуката се наведувало:„ Се задолжува Секторот за 

инспекциски работи во Општина Центар-Скопје, во 

рок од 7 дена од стапувањето во сила на оваа одлука, 

да достави предлог до градоначалникот на Општина 

Центар-Скопје за поништување на издадени одобрени-

ја на Општина Центар-Скопје, а за другите, во соработ-

ка со Секторот за правни и организациони работи, да 

подготви соодветна документација со која ќе побара од 

Град Скопје и од Министерството за транспорт и врски 

да ги поништат одобренијата од нивна страна“. Од вака 

поставената одредба на членот 10 од оспорената од-

лука, а од аспект на веќе изготвените градежно технич-

ки документации како и издадени одобренија за градба 

и спроведени односно реализирани градби согласно 

тие издадени одобренија за градба, можело да се заклу-

чи дека се работи за акт со ретроактивна примена. Од 

гледна точка на Уставот, актите со ретроактивно деј-

ство биле дозволени само доколку се поповолни за 

странките на кои се однесуваат. Од содржината на ос-

порената одлука никаде не можело да се види елемент 

на поволност за граѓаните на Општина Центар, дотол-

ку што со оваа одлука всушност се вршела груба дис-

криминација на граѓаните и прекршување на нивните 

уставно загарантирани права. Ретроактивното дејство 

на оваа одлука ја правело истата сама по себе ништо-

вен акт. Ова особено затоа што согласно член 43 став 3 

од Законот за просторно и урбанистичко планирање, 

„Просторен план важи до донесување на нов Просто-

рен план, а урбанистички план до донесување на нов 

урбанистички план.“ Оттука, неспорен факт бил дека 

ретроактивноста на споменатата одлука била во дирек-

тна спротивност со Уставот и значела директно прек-

ршување на член 43 став 3 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање. Понатаму, невозможна била 

примената на оспорената одлука во правниот промет 

на начинот на кој замислил доносителот на истата и го 

пропишал особено во споменатиот член 10 од истата, 

особено кога член 43 став 3 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање пропишувал важност на оп-

ределена урбанистичко планска документација и нејзи-

на примена во правниот промет. 

Оттука, оспорената одлука и решение по својата 

правна природа биле неприменлив акт и пред се акт 

спротивен на Законот за просторно и урбанистичко 

планирање, како материјален закон, Законот за локал-

ната самоуправа, како закон со кој се предвидени над-

лежностите на единиците на локалната самоуправа и 

Законот за Градот Скопје, како закон во кој се предви-

дени надлежностите на Градот Скопје и општините во 

Градот Скопје. 

Поради наведеното, се предлага Уставниот суд да 

поведе постапка за оценување на уставноста и закони-

тоста на оспорената одлука и Решението и по спрове-

дената постапка, истите да ги поништи или укине. 

Воедно, се предлага Уставниот суд, до донесување 

на конечна одлука, да донесе решение за запирање на 

извршувањето на поединечни акти или дејствија што 

се преземени врз основа на оспорените акти бидејќи со 

нивното извршување би можеле да настанат тешко от-

странливи последици.  

5. Судот на седницата утврди дека Советот на Оп-

штина Центар-Скопје, врз основа на член 15 став 1 точ-

ка 1 алинеја 3 и член 26 од Статутот на Општина Цен-

тар и член 41 став 4 од Законот за просторното и урба-

нистичкото планирање („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 

163/2016), на 5-та седница одржана на 7.6.2013, 

10.6.2013, 11.6.2013, 13.6.2013 и 22.3.2017 година до-

нел Одлука за поништување на Одлуката за донесува-

ње на Деталниот урбанистички план „Голем ринг-Ју-

жен дел-Запад“-Општина Центар-Скопје бр.07-5569/18 

од 18.7.2012 година.  
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Според членот 1 од оваа одлука, Одлуката за доне-

сување на Деталниот урбанистички план „Голем ринг- 

Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр.07-

5569/18 од 18.7.2012 година, донесена од Советот на 

Општина Центар - Скопје, се поништува. 

Во членот 2 од Одлуката се наведува дека со оваа 

одлука се уредуваат поништувањето на Одлуката на 

Советот на Општина Центар–Скопје, утврдувањето на 

правната основа за поништување на Одлуката, влегува-

њето во сила на претходната одлука на Советот на Оп-

штина Центар - Скопје за донесување на ДУП на исти-

от плански опфат и начинот на реализација на Одлука-

та од Секторот за урбанизам во Општина Центар-Скоп-

је и Секторот за инспекциски работи во Општина Цен-

тар-Скопје. 

Според член 3 од истата одлука, со оваа одлука се 

поништува Одлуката за донесување на Деталниот ур-

банистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - 

Општина Центар - Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 

година, донесена од Советот на Општина Центар-

Скопје („Службен гласник на Општина Центар- 

Скопје“ бр. 4/2012). 

Во членот 4 е предвидено дека Одлуката од членот 

2 од оваа одлука се повлекува од правниот поредок по-

ради тоа што ДУП, кој е составен дел на Одлуката, е во 

спротивност со Генералниот урбанистички план на 

Град Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 

18/2012), Законот за просторно и урбанистичко плани-

рање и Уставот на Република Македонија. Одлуката е 

спротивна на Законот и Уставот затоа што не е во сог-

ласност со Генералниот урбанистички план на Град 

Скопје, а оваа несогласност на план од пониско ниво 

со план од повисоко ниво е спротивна на Законот за 

просторно и урбанистичко планирање, во кој „Детал-

ниот урбанистички план, како план од пониско ниво, 

мора да биде усогласен со Генералниот урбанистички 

план“, а тоа значи дека спорната одлука е спротивна и 

на членот 51 од Уставот на Република Македонија во 

кој „законите мора да бидат во согласност со Уставот, 

а сите други прописи со Уставот и законите“. 

Според член 5 од Одлуката, со поништувањето на 

Одлуката од член 2 од оваа одлука влегува во сила Од-

луката а донесување на Деталниот урбанистички план 

„Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар-

Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година, донесена од Со-

ветот на Општина Центар - Скопје („Службен гласник 

на Град Скопје“ бр. 12/01).  

Со членот 6 е предвидено дека за оваа одлука се из-

вестуваат Архивата на Општина Центар-Скопје, Секто-

рот за урбанизам во Општина Центар-Скопје, надлеж-

ниот Државен архив, органот на државната управа над-

лежен за вршење на работите од областа на уредување 

на просторот и Агенцијата за катастар на недвижности, 

кои треба да го повлечат од употреба како важечки 

план на Деталниот урбанистички план „Голем ринг - 

Јужен дел - Запад“ - Општина Центар - Скопје бр.07-

5569/18 од 18.7.2012 година, и да ги вратат во употреба 

претходните изменувања и дополнувања на Деталниот 

урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - 

Општина Центар - Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 го-

дина, донесени од Советот на Општина Центар - Скоп-

је („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/01).  

Според член 7 од Одлуката, Секторот за урбанизам 

во Општина Центар-Скопје е должен, во рок од 15 дена 

од донесувањето на оваа одлука, да ја повлече од упот-

реба картираната подлога на изменувањето и дополну-

вањето на Деталниот урбанистички план од членот 2 

од оваа одлука и да ја обезбеди картираната подлога од 

претходните изменувања и дополнувања на Деталниот 

урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ -

Општина Центар - Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 го-

дина, донесени од Советот на Општина Центар - Скоп-

је („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/01), кои 

со донесувањето на оваа одлука влегуваат во сила. 

Според член 8 од Одлуката, за реализација на оваа 

одлука и за спроведувањето на претходните изменува-

ња и дополнувања на Деталниот урбанистички план 

„Голем ринг - Јужен дел - Запад“ - Општина Центар -

Скопје бр. 07-684 од 4.7.2001 година, кои со донесува-

њето на оваа одлука стапуваат во сила, се грижат гра-

доначалникот на Општината, Секторот за урбанизам и 

Секторот за инспекциски работи во Општина Центар - 

Скопје. 

Во членот 9 од истата одлука е предвидено дека 

Секторот за урбанизам во Општина Центар - Скопје е 

должен веднаш по стапувањето во сила на оваа одлука 

да ги прекине управните постапки за спроведување на 

Деталниот урбанистички план од членот 2 од оваа од-

лука чие важење престанало и да ги продолжи кога до-

кументациите, предмет на управните постапки, ќе би-

дат усогласени според Деталниот урбанистички план 

од членот 4 од оваа одлука. 

Според член 10 од Одлуката, се задолжува Секто-

рот за инспекциски работи во Општина Центар - 

Скопје, во рок од 7 дена од стапувањето во сила на 

оваа одлука, да достави предлог до градоначалникот на 

Општина Центар-Скопје за поништување на издадени 

одобренија од Општина Центар-Скопје, а за другите, 

во соработка со Секторот за правни и организациони 

работи, да подготви соодветна документација со која 

ќе се побара од Град Скопје и од Министерството за 

транспорт и врски да ги поништат одобренијата од 

нивна страна. 
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Според член 11 од Одлуката, оваа одлука влегува 

во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Центар – Скопје“. 

Одлуката е заведена под број 08-4160/28 од 22.3.2017 

година.    

Судот, исто така, утврди дека врз основа на член 36 

став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина 

Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-

Скопје" бр. 1/2006 и 12/2015), градоначалникот на Оп-

штина Центар-Скопје донел Решение бр. 09-4160/29 од 

22.3.2017 година, за објавување на Одлуката за поништу-

вање на Одлуката за донесување на Деталниот урбанис-

тички план „Голем ринг - Јужен дел - Запад“ -Општина 

Центар - Скопје бр.07-5569/18 од 18.7.2012 година, доне-

сена од Советот на Општина Центар-Скопје.  

Во Решението се наведува дека се објавува Одлука-

та за поништување на Одлуката за донесување на Де-

талниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел-

Запад“ - Општина Центар - Скопје бр.07-5569/18 од 

18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина 

Центар - Скопје, што Советот на Општина Центар-

Скопје ја донесе на 5-тата седница, одржана на 

7.6.2013 година, 10.6.2013 година, 11.6.2013 година, 

13.6.2013 година и на 22.3.2017 година. 

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, владеењето на правото е темелна вред-

ност на уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 30 од Уставот се гарантира правото на 

сопственост и правото на наследување. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Со Законот за просторно и урбанистичко планира-

ње („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.199/2014, 44/2015, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 

163/2016), се уредуваат условите и системот на прос-

торното и урбанистичкото планирање, видовите на 

планска документација и постапката за изработување и 

донесување на истата како и други прашања од областа 

на просторното и урбанистичкото планирање (член 1).  

Во членот 3 од Законот е предвидено дека израбо-

тувањето, донесувањето и спроведувањето на Простор-

ниот план на Република Македонија, урбанистичките 

планови, регулацискиот план на генерален урбанистич-

ки план, урбанистичко планската документација и ур-

банистичко-проектната документација се работи од ја-

вен интерес.  

Според член 7 од Законот, во зависност од просто-

рот кој е предмет на планирањето се донесуваат сле-

дниве планови: 

1) Просторен план на Република Македонија и 

2) урбанистички планови: 

- генерален урбанистички план; 

- детален урбанистички план; 

- урбанистички план за село и 

- урбанистички план за вон населено место. 

Според член 11 став 1 од Законот за просторно и ур-

банистичко планирање, детален урбанистички план е ур-

банистички план кој се донесува за плански опфат за кој 

е донесен генерален урбанистички план, а според став 6 

деталниот урбанистички план како план од пониско 

ниво, мора да биде усогласен со генералниот урбанис-

тички план, односно, со регулацискиот план на генера-

лен урбанистички план доколку истиот е донесен. 

Во главата VI од Законот (членови 24-43) е пропи-

шана постапката за изработување и донесување на ур-

банистички планови и урбанистичко-плански докумен-

тации. 

Според член 38 став 1 од Законот, на плановите од 

член 7 став (1) точка 2 на овој закон изработени во 

форма на предлог план и за кои е изготвен позитивен 

извештај за стручна ревизија согласно член 37 на овој 

закон, согласност дава органот на државната управа 

надлежен за вршење на работите од областа на уреду-

вањето на просторот, со која се потврдува дека истите 

се изработени во согласност со одредбите на овој закон 

и прописите донесени врз основа на овој закон. 

Според член 41 став 4 од Законот, советите на оп-

штините во Градот Скопје донесуваат: 

- детален урбанистички план,  

- урбанистички план за село и  

- урбанистички план вон населено место. 

Согласно член 43 став 1 алинеја 3 од Законот, пла-

нирањето на просторот се врши за период од најмалку 

пет години за детален урбанистички план., а според 

ставот 3 на истиот член, урбанистичкиот план важи до 

донесување на нов урбанистички план. 

Во членот 76 од Законот се пропишува: 

(1) Детален урбанистички план донесен согласно со 

генерален урбанистички план кој престанал да важи, 

може да се применува само доколку намените на детал-

ниот урбанистички план се во согласност со намените 

утврдени во новиот генерален урбанистички план.  

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член кога со 

генерален урбанистички план се планира проширување 

на сообраќајната мрежа, деталниот урбанистички план 

донесен пред влегувањето во сила на генералниот ур-

банистички план од ставот (1) на овој член, може да се 

применува само доколку со реализација на планирани-

те градби или деловите од планираните градби од де-

талниот урбанистички план не се попречува реализаци-

јата на сообраќајната мрежа од генералниот урбанис-

тички план.  
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(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, детален 

урбанистички план донесен согласно со генерален ур-

банистички план кој престанал да важи, може да се 

применува и доколку намените на деталниот урбанис-

тички план не се во согласност со намените утврдени 

во новиот генерален урбанистички план, во случаите 

кога е отуѓено градежно земјиште сопственост на Ре-

публика Македонија по пат на јавно наддавање соглас-

но со одредбите од Законот за градежно земјиште и ку-

пувачот преземал обврски за изградба на објектот сог-

ласно со намената во деталниот урбанистички план, а 

со новиот генерален урбанистички план е утврдена 

подземна или надземна линиска инфраструктурна 

градба. 

Според член 77 од истиот закон, доколку во текот 

на постапката за донесување на детален урбанистички 

план се донесе нов генерален урбанистички план, по-

стапката за донесување на деталниот урбанистички 

план ќе продолжи само доколку истиот е во согласност 

со новиот генерален урбанистички план. 

Во членот 20 од Законот за локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.5/2002), е предвидено дека општините, во рамките 

на законот, во согласност со начелото на супсидијар-

ност, имаат право на своето подрачје да ги вршат рабо-

тите од јавен интерес од локално значење, што не се 

исклучени од нивна надлежност или не се во надлеж-

ност на органите на државната власт. 

Во членот 21 од наведениот закон се пропишува 

дека: 

(1) Општините самостојно, во рамките на законот, 

ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од ло-

кално значење, утврдени со овој или друг закон и се 

одговорни за нивното вршење 

(2) Со законот со кој се утврдуваат други надлеж-

ности на општината се определуваат и изворите на фи-

нансирање за вршење на тие надлежности. 

(3) Надлежностите од ставот (1) на овој член по 

правило се целосни и исклучиви и не смеат да бидат 

одземени или ограничени, освен во случаите утврдени 

со закон. 

Во членот 22 од Законот таксативно е утврдена лис-

та на надлежности на општините, при што, покрај дру-

гото, општините се надлежни за вршење на урбанис-

тичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на 

одобрение за градење на објекти од локално значење 

утврдени со закон, уредувањето на просторот и уреду-

вањето на градежното земјиште. 

Во членот 15 од Законот за Градот Скопје ("Служ-

бен весник на Република Македонија" број 55/2004 и 

158/2011), утврдени се надлежности на општините во 

Градот Скопје, при што, надлежности, односно, работи 

од јавен интерес од локално значење на општините во 

Градот Скопје се:  

1. Планирање и уредување на просторот 

- покренување иницијативи за донесување, измена 

и дополнување на просторниот план на Градот Скопје 

и генералниот урбанистички план на градот Скопје; 

- давање мислења по нацртите на просторниот план 

на Градот Скопје и генералниот урбанистички план на 

Градот Скопје; 

- донесување детални урбанистички планови, урба-

нистички проекти и урбанистички планови за населе-

ните места во општината; 

- спроведување урбанистички планови и проекти и 

издавање документација за изградба на објекти од ло-

кално значење (услови за - спроведување урбанистички 

планови и проекти и издавање документација за из-

градба на објекти од локално значење (услови за 

градба, урбанистичка согласност, одобренија за гра-

дење). 

Советот на Општина Центар – Скопје, на 22.3.2017 

година ја поништил Одлуката за донесување на Детал-

ниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел - За-

пад“-Општина Центар - Скопје, бр.07-5569/18 од 

18.7.2012 година, донесена од Советот на Општина 

Центар и определил дека со поништување на наведена-

та одлука влегува во сила Одлуката за донесување на 

Деталниот урбанистички план „Голем ринг - Јужен дел 

- Запад“ - Општина Центар-Скопје бр. 07-684 од 

4.7.2001 година, донесена од Советот на Општина Цен-

тар - Скопје („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 

12/01).  

Како причина за поништување на Одлуката е наве-

дено дека Деталниот урбанистички план донесен со 

оваа одлука бил спротивен на Законот и Уставот затоа 

што не бил во согласност со Генералниот урбанистич-

ки план на Град Скопје, а оваа несогласност на план од 

пониско ниво со план од повисоко ниво била спротив-

на на Законот за просторно и урбанистичко планирање, 

според кој деталниот урбанистички план, како план од 

пониско ниво, мора да биде усогласен со генералниот 

урбанистички план, а тоа значи дека спорната одлука 

била спротивна и на членот 51 од Уставот на Републи-

ка Македонија според кој „законите мора да бидат во 

согласност со Уставот, а сите други прописи со Уста-

вот и законите“. За донесената одлука биле известени 

Архивата на Општина Центар, Секторот за урбанизам 

во Општина Центар, надлежниот Државен архив, орга-

нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-

тите од областа на уредување на просторот и Агенција-

та за катастар на недвижности, кои требало да го пов-

лечат од употреба како важечки поништениот план и 

да ги вратат во употреба претходните изменувања и до-

полнувања на планот од 2001 година. Секторот за ур-
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банизам на Општина Центар бил задолжен во рок од 15 

дена од донесувањето на Одлуката за поништување да 

ја повлече од употреба картираната подлога на Детал-

ниот урбанистички план од 2012 година и да ја обезбе-

ди картираната подлога од измените и дополнувањата 

на планот од 2001 година. Понатаму, со оспорената од-

лука се задолжува Секторот за урбанизам во Општина 

Центар веднаш по стапување во сила на оспорената од-

лука да ги прекине управните постапки за спроведува-

ње на планот од 2012 година и да ги продолжи кога до-

кументациите предмет на управните постапки ќе бидат 

усогласени. Исто така со оспорената одлука се задол-

жува Секторот за инспекциски работи во Општина 

Центар во рок од 7 дена од стапување во сила на оспо-

рената одлука да достави предлог до градоначалникот 

на Општина Центар-Скопје за поништување на издаде-

ните одобренија од Општината, а за другите во сора-

ботка со Секторот за правни и организациски работи да 

подготви соодветна документација со која ќе побара од 

Град Скопје и од Министерството за транспорт и врски 

да ги поништат одобренијата од нивна страна. 

Градоначалникот на Општината донел Решение, 

ваквата одлука донесена од Советот на Општина Цен-

тар да се објави во службеното гласило на општината. 

Од анализата на оспорената одлука, произлегува 

дека истата е донесена на 22.3.2017 година, и дека со 

неа се поништува Деталниот урбанистички план доне-

сен на 18.7.2012 година, поради неговата неусогласе-

ност со Генералниот урбанистички план донесен на 

3.12.2012 година, односно по донесувањето на Детал-

ниот урбанистички план. Со истата одлука се враќа во 

сила Деталниот урбанистички план од 2001 година. 

Тргнувајќи од направената анализа на оспорената 

одлука, наведените уставни одредби, како и одредбите 

на Законот за просторно и урбанистичко планирање, 

Законот за Град Скопје и Законот за локалната самоуп-

рава, наспрема наводите во иницијативата, Судот оце-

ни дека наводите се основани. 

Ова од причини што деталните урбанистички пла-

нови се носат во точно определена постапка пропиша-

на со Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

Во Законот е уредено прашањето за натамошната при-

мена или запирање на примената на детален урбанис-

тички план донесен согласно со генерален урбанистич-

ки план кој престанал да важи, но во Законот нема про-

пишана можност и постапка за поништување на доне-

сен детален урбанистички план кој е во примена по-

долг период, поради негова неусогласеност со новодо-

несен генерален урбанистички план и за враќање во 

правен поредок на претходно донесен урбанистички 

план кој престанал да важи. 

Оттука, произлегува дека општините имаат овлас-

тување во постапка определена со закон, да донесу-

ваат, изменуваат и дополнуваат детален урбанистички 

план, но законодавецот не пропишал овластување за 

општините да поништат веќе донесен план во законски 

пропишана постапка кој започнал да се применува и 

тоа подолг период и да вратат во правен поредок прет-

ходно донесен урбанистички план кој престанал да 

важи, како што е случај со оспорената одлука. 

Со оглед дека не постои законско овластување и 

пропишана постапка за поништување на легално доне-

сен урбанистички план кој бил во сила и се примену-

вал повеќе години, поради негова неусогласеност со 

новодонесен генерален урбанистички план, Судот оце-

ни дека Советот на Општина Центар немал правен ос-

нов за донесување на оспорената одлука со која во 

2017 година се поништува Деталниот урбанистички 

план донесен во 2012 година и се враќа во примена 

планот од 2001 година. Ваквото поништување на Де-

талниот урбанистички план и последиците од ваквата 

одлука, грубо ја нарушуваат правната сигурност на 

граѓаните, неосновано го доведуваат во прашање пра-

вото на сопственост, на кој начин се повредува владее-

њето на правото како темелна вредност на уставниот 

поредок во Република Македонија. 

Поради наведеното, Судот оцени дека основано мо-

же да се постави прашањето за согласноста на оспоре-

ната одлука и Решението со член 8 став 1 алинеја 3, 

член 30 и член 51 од Уставот, како и со членовите 24-

43 и член 76 од Законот за просторно и урбанистичко 

планирање, со член 22 став 1 точка 1 од Законот за ло-

калната самоуправа и со член 15 став1 точка 1 алинеја 

3 од Законот за Градот Скопје.  

7. Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека 

се исполнети условите од член 27 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија за запирање 

од извршување на поединечните акти или дејствија 

што се преземени врз основа на оспорените акти, би-

дејќи со нивното извршување би можеле да настанат 

тешко отстранливи и ненадоместливи последици. 

8. Тргнувајќи од изнесеното, Судот одлучи како во 

точките 1 и 2 од ова решение. 

9. Ова решение Судот го донесе во состав од прет-

седателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Еле-

на Гошева, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, 

Сали Мурати и Владимир Стојаноски.  

 

У. бр. 37/2017 Претседател 

29 ноември 2017 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

     Никола Ивановски, с.р. 
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